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Tratamento
•

• Total de 312 175 participantes de 49 estudos
• Desfecho primário:

• risco relativo (RR) de grandes eventos vasculares
(composto de morte CV, IAM ou outra síndrome
coronária aguda, revascularização coronária ou AVC)
Na dislipidemia, o alvo terapêutico principal
associada serão
à reduçãoas
absoluta do nível de LDL-C;
• Taxa de eventos
coronários
maiores em 5 anos
lipoproteínas associadas a apolipoproteína
B
–
LDL,
colesterol
(morte coronária ou IM) associados ao nível de LDLC alcançado.
não HDL e triglicerídeos.

Resultados:
• Princípio do “lower is better” para• LDL-c
• RR para eventos vasculares maiores por redução de
/ L (38,7 mgcessa
/ dL) no ou
nível de LDL-C foi 0,77
• Nenhum nível de LDL-c abaixo do qual1ommol
benefício
(IC 95%, 0,71-0,84; P <0,001) para estatinas
ocorre dano foi definido.
• e 0,75 (IC 95%, 0,66-0,86; P = 0,002) para
intervenções não-estatinas que funcionam
principalmente por meio da regulação positiva da
expressão do receptor de LDL (dieta, sequestrantes
de ácido biliar, bypass ileal e ezetimiba)

• Conclusão:

2016

• O uso de estatina e terapias não-estatina que atuam
via suprarregulação da expressão do receptor de LDL
foram associados a RRs semelhantes de eventos
vasculares maiores por alteração no LDL-C.
• Níveis mais baixo de LDL-C alcançados foram
associados a taxas mais baixas de eventos
coronarianos maiores.
Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endodrinologia e diabetes, 3a Ed, 2019. e Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M,
Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J.
2020;41(1):111–88.

-> 4 a 12 semanas após início da terapia ou ajuste de dose
-> 3 a 12 meses rotineiramente
-> A resposta ao tratamento (tto) é feita baseada no nível de LDL-c pré tto!
- se não há esse dado, recomenda-se suspender por um “curto período de
tempo” o tto hipolipemiante.

Fonte: Michos ED, McEvoy JW, Blumenthal RS. Lipid Management for the Prevention of
Atherosclerotic Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2019 Oct 17;381(16):1557-1567.

Diretriz

Escore de Risco

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
-> ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE
DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE
– 2017
-> ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ DE PREVENÇÃO
CARDIOVASCULAR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA – 2019

Escore de Risco Global (ERG)

American Heart Association (AHA) e American
College of Cardiology (ACC)
-> GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF BLOOD
CHOLESTEROL – 2018
-> GUIDELINE ON THE PRIMARY PREVENTION OF
CARDIOVASCULAR DISEASE – 2019

Pooled Cohort Equations (PCE)
-ASCV Risk Estimator-

European Society of Cardiology (ESC) and
European Atherosclerosis Society (EAS)
-> GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF
DYSLIPIDAEMIAS: LIPID MODIFICATION TO REDUCE
CARDIOVASCULAR RISK – 2019
-> CLINICAL REVIEW ON TRIGLYCERIDES - 2020

Systematic Coronary Risk Estimation (SCORE)
- Versão ajustada para cada país

[Idade, sexo, tabagismo, PA, DM, Colesterol Total]

[Idade, sexo, raça, tabagismo, PA, tto para HAS, DM,
Colesterol Total, HDL-c]

[Idade, sexo, tabagismo, PA, Colesterol Total ou
CT/HDL-c]

ACC/AHA

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, et al. Circulation ACC / AHA CLINICAL PRACTICE GUIDELINE 2019 ACC
/ AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. 2019.

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, et al. Circulation ACC / AHA CLINICAL PRACTICE GUIDELINE 2019 ACC
/ AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. 2019.

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, et al. Circulation ACC / AHA CLINICAL PRACTICE GUIDELINE 2019 ACC
/ AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. 2019.

Candidatos a realizar Escore de Cálcio que
podem se beneficiar se o escore for zero
• Pacientes relutantes a iniciar tto com estatina que querem
entender melhor seu risco CV
• Pacientes preocupados em reiniciar tto com estatina após
descontinuação por intolerabilidade
• Pacientes mais velhos (homem 55-80 anos; mulher 60-80
anos) com baixa carga de fatores de risco, com dúvidas sobre
benefício em iniciar estatina
• Pacientes de meia-idade (40-55 anos) com PCE calculado entre
5-7,5% (boderline) com fatores de risco intensificadores
presentes, que ainda resta dúvida do benefício em iniciar
estatina

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, et al. Circulation ACC / AHA CLINICAL PRACTICE GUIDELINE 2019 ACC
/ AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. 2019.

SCA; IAM prévio; angina estável ou
instável; revascularização arterial;
AVC ou AIT; doença arterial
periférica, incluindo aneurisma de
aorta, de origem aterosclerótica.

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA
Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2019;73(24):e285–350.
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Hipercolesterolemia severa
(LDL-c ≥190)
• ↑ risco de evento CV, prescinde de cálculo de escore
• Benefício de redução de risco CV com terapias que aumentam
a expressão do receptor de LDL, independentemente se tem
mutação genética associada a HF
ESTATINAS
• Benefício comprovado
de redução de LDL e
risco de ASCVD

EZETIMIBE

IPCSK9

• Benefício comprovado
de redução de LDL e,
em combinação a
estatinas, redução
adicional de LDL e risco
de ASCVD

• Benefício comprovado
de redução adicional de
LDL quando combinado
a estatina +/- ezetimibe
• Alto custo

SEQUESTRADORES DE
ÁC. BILIARES

• Benefício comprovado
de redução adicional de
LDL quando combinado
a estatina +/- ezetimibe
• Não há evidência de ↓
ASCVD quando em
combinação a estatinas;
posologia (2x/dia);
potencial de ↑ TG;
interações
medicamentosas

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA
Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2019;73(24):e285–350.

Tto Hipercolesterolemia severa
• Em pacientes de 20-75 anos com LDL-c ≥ 190mg/dL
• Iniciar estatina de alta potência
• Se com estatina não ↓ 50% LDL-c e/ou LDL-c > 100mg/dL,
associar ezetimibe
• Se não atingir a meta com estatina + ezetimibe, pode iniciar
sequestrador de ác. biliar se TG ≤ 300mg/dL

• Em pacientes com HF heterozigótica, de idade 30-75 anos, que
mantém LDL-c ≥ 100mg/dL apesar de tto com estatina +
ezetimibe, pode associar iPCSK9
• Em pacientes de 40-75 anos com LDL-c basal ≥ 220mg/dL, que
mantém LDL-c ≥ 130mg/dL apesar de tto com estatina +
ezetimibe, pode associar iPCSK9
➢ Crianças ≥ 10 anos, com LDL-c ≥ 190mg/dL ou ≥ 160mg/dL e
HF, que não respondem a MEV por 3-6 meses -> iniciar
estatina
Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA
Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2019;73(24):e285–350.

Anticorpo monoclonal humano inibidor do ANGPTL3 (Angiopoietin-like 3 -> proteína inibidora da
lipase endotelial) -> ↓ LDL independente do seu receptor. Variantes com perda de função do gene
ANGPTL3 apresentam ↓ LDL e ↓ risco de doença CV

• RCT, duplo cego, controlado por placebo, fase 3.
• 65 pacientes com HF homozigótica, ≥ 12 anos de idade, já em tto hipolipemiante
em dose máxima tolerada estável foram alocados aleatoriamente para receber
infusão EV do Evinacumab 15mg/kg a cada 4 semanas ou placebo.
• Desfecho primário: redução percentual de LDL na semana 24
• Diferença de 49% na redução do LDL para o grupo Evinacumab (95% IC, –65.0 a –
33.1; P<0.001). A duração e tamanho do estudo não foram suficientes para avaliar
redução de risco CV.

Diabetes Mellitus
• DM entre 40-75 anos,
• Inicar tto com estatina em
independente de cálculo de
DM 20-39 anos se:
risco CV -> estatina de
• ≥ 10 anos de DM2 ou ≥ 20
moderada intensidade
anos de DM1
• Albuminúria
• Calcular o risco CV ou avaliar
os fatores de risco agravantes
• TFG < 60mL/min/1,73m2
(tabelas) para avaliar estatina
• Retinopatia
de alta intensidade: reduzir
• Neuropartia
LDL-c ≥ 50%
• ITB < 0,9
• Adicionar ezetimibe caso não
alcance a redução esperada

• Continuar ou iniciar tto com
estatina no DM > 75 anos de
idade
Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA
Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2019;73(24):e285–350.

Hipertrigliceridemia (HTG)
• Moderada: TG 150-499mg/dL
• Maior parte contida em VLDL -> risco CV

• Severa: TG > 500mg/dL
• VLDL + quilomícrons -> risco CV e pancreatite

• Tratamento não medicamentoso:
• Evitar consumo de álcool
• Atividade física
• Dieta:
•
•
•
•

↓ ingestão calórica líquida
↓ carboidratos refinados, sacarose, frutose
Substituir gorduras saturadas por insaturadas, evitar trans
Se HTG severa, ↓ gordura total da dieta o máximo possível ( <30g/dia)

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on
the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am
Coll Cardiol [Internet]. 2019;73(24):e285–350. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2018.11.003 e Laufs U, Parhofer KG, Ginsberg HN, Hegele RA. Clinical
review on triglycerides. Eur Heart J. 2020;41(1):99–109.

Estatinas, ezetimibe e iPCSK9 • ↓ TG 5-15%
Fibratos, ômega-3 e niacina

• ↓ TG 25-45%
Melhorar o perfil
lipídico para ↓ risco CV

2 objetivos no
tto da HTG
estrogenio oral, βbloq., tiazídicos, CE,
imunossupressores,
antipsicóticos

Mudança do
estilo de vida

Álcool, DM, sínd.
nefrótica,
hipotireoidismo,
cirrose, DRC

↓ TG para ↓ risco de
pancreatite aguda

Iniciar ou
intensificar
estatina se:
Evitar
medicações
que possam
↑ TG e
corrigir
causas
secundárias

• HTG moderada
com Risco CV ≥
7,5% refratários
às medidas
anteriores
• HTG severa
com risco CV ≥
7,5%

Iniciar ômega-3
ou fibrato se:
• HTG severa, pp se
TG > 1000, com
TG
persistentemente
elevado ou em
ascensão
• Risco CV
aumentado com
HTG persistente
mesmo após
modificação do
estilo de vida e
LDL-C na meta
(ESC)

ESC/EAS 2019
• Recomendações:
• Calcular o risco CV através do SCORE para adultos > 40 anos de
idade sem evidência de: DCV, DM, DRC, HF ou LDL-c > 190mg/dL
• Para pacientes < 40 anos de idade com fatores de risco, para
incentivar a mudança do estilo de vida, pode-se usar outros
métodos de avaliação de risco CV:
• Figura 1
• Caluladora do “risk age” no site HeartScore
• “Lifetime risk”

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid
modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111–88.
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for the management
of dyslipidaemias:
Lipid modification to
reduce cardiovascular
risk. Eur Heart J.
2020;41(1):111–88.

A medição de Lp (a) deve
ser considerada pelo
menos uma vez na vida
de cada pessoa, se
disponível, para
identificar as pessoas
que herdaram um nível
extremamente elevado
de Lp (a) ≥180 mg/dL
(≥430 nmol/L) -> risco de
vida muito alto de
Mach F, Baigent C,
ASCVD
é
Catapanoque
AL, Koskinas
KC,
Casula M, Badimon L, et al.
aproximadamente
2019 ESC/EAS
Guidelines
equivalente
ao risco
for the management of
associado
ao HeFH
dyslipidaemias:
Lipid
modification to reduce
cardiovascular risk. Eur
Heart J. 2020;41(1):111–
88.

• Modificadores de risco
para pacientes de risco
moderado:
• Fatores clínicos –
tabela
• Laboratório: ApoB,
Lp(a), TG, PCR,
albuminúria
• Escore de cácio > 100
Agatston; ITB < 0,9 ou
> 1,4; velocidade de
onda de pulso (VOP)
carotídeo-femoral >
10m/s; placas
presentes nas artérias
carótida ou femoral
por USG.
• Escore de cálcio – o
melhor para
reclassificar o risco
Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid
modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111–88.

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid
modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111–88.

Objetivos secundários
Colesterol não-HDL-c

ApoB

Muito alto risco

< 85mg/dL

< 65mg/dL

Alto risco

< 100mg/dL

< 80mg/dL

Risco moderado

< 140mg/dL

< 100mg/dL

• Metas secundárias também foram definidas por inferência para CT não HDL-C e
para ApoB
• Dúvidas sobre as vantagens clínicas de guiar o tto hipolipemiante de acordo a
essas metas
• Considerar em pacientes de muito alto risco após atingir a meta de LDL-c
• Ainda não existe determinação de meta específica para os níveis de HDL-c ou TG
Níveis maiores de HDL-c - ↓ risco CV
(até um máximo de 90mg/dL)
Níveis ≥ 150mg/dL indicam maior risco e necessidade de
procurar
outros
fatores
de risco
associados
Mach F, Baigent C, Catapano
AL, Koskinas
KC, Casula
M, Badimon
L, et al.
2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid
modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111–88.

Estatinas
• Terapia de 1ª linha
• X HMG-CoA redutase -> X biossíntese colesterol (pp hepático)
-> ↑ receptores hepáticos BE -> ↑ captação do colesterol
periférico
• Efeitos pleiotrópicos:
• estabilização placa de ateroma
• ↑ NO nos vasos
• Efeito anti-inflamatório, ↓ PCR

• Intensidade = tipo de estatina e dose inicial
• Quando se dobra a dose de determinada estatina, a redução
adicional do colesterol é cerca de 6%
• Fluvastatina, lovastatina, pravastatina e a sinvastatina tem
meia-vida curta -> administrado à noite para alcançar redução
máxima do LDL-C.
Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endodrinologia e diabetes, 3a Ed, 2019.

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA
Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2019;73(24):e285–350.

Ezetimiba
• Inibe a absorção de colesterol intestinal e biliar via bloqueio
do receptor NPC1L1 -> ↑ receptores hepáticos BE
• Sinergismo com estatinas
• Indicação:
• pacientes de alto risco para uso combinado com estatinas
• pacientes com efeitos adversos associados a estatinas para uso
combinado ou monoterapia

• Potencial de redução do LDL 13 a 20%
• Dose 10mg/dia

Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endodrinologia e diabetes, 3a Ed, 2019.

Inibidores da PCSK9
• Anticorpo monoclonal humano que se liga ao PCSK9 e diminui
a degradação do receptor de LDL
• Redução potencial de LDL-c em 43%–64%
• Alto custo
• Requer injeções subcutâneas
Alirocumab

75-150mg a cada 2 sem.
300mg a cada 4 sem.

Evolocumab

140mg a cada 2 sem.
420mg a cada 4 sem.

Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endodrinologia e diabetes, 3a Ed, 2019.

Ômega-3
Estudo

Ômega-3

Desfecho primário

Resultado

Vitamin D and Omega-3 Trial
(VITAL)
-out./2018
-RCT controlado com
placebo
-25.871 participantes sem
DCV ou CA conhecidos
-seguimento 5,3 anos

460mg EPA + 380mg DHA

câncer invasivo de qualquer
tipo + eventos
cardiovasculares maiores
(AVC, IAM e morte por
causas CV)

(-) para desfecho primário.
(+) para desfechos
secundários: redução de
28% do risco IAM isolado no
grupo recebendo ômega 3,
e redução de 77% deste
risco no subgrupo de
participantes negros no
grupo ômega 3

Reduction of Cardiovascular
Events With Icosapent
Ethyl–Intervention Trial
(REDUCE-IT)
-out./2018
-RCT controlado com
placebo (óleo mineral)
-8.179 participantes de alto
risco CV, com TG entre 135499mg/dL, em uso de
estatina e LDL-c mediano de
74mg/Dl
- Seguimento 4,9 anos

EPA 4g/dia

Eventos CV adversos
maiores – MACE (morte CV,
IAM, AVC, revasc.
coronariana ou
hospitalização por angina
instável)

(+) -> redução de MACE em
25%

Colestiramina
• Resina sequestradora de ác. Biliares -> se liga aos ác. Biliares,
impedindo sua absorção na mucosa intestinal.
• ↑ receptores hepáticos de LDL
• Potencial de redução do LDL em 15-30%
• Limitantes de seu uso: Não há evidência de ↓ ASCVD quando
em combinação a estatinas; posologia (2x/dia); potencial de
↑ TG; interações medicamentosas, Ef. Gastrointestinais
• Dose: 4 a 24g, 1 a 2x/dia

Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endodrinologia e diabetes, 3a Ed, 2019.

Ácido Nicotínico
• ↑ HDL-c, ↓ TG em 20%, ↓ LDL-c em até 25%
• Mecanismo de ação complexo (↑ expressão do gene ABCA1,
inibe receptores enzimáticos de HDL, ↓ lipase dentro dos
adipócitos -> ↓ AG circulantes)
• Limitantes de seu uso: Não há evidência de ↓ ASCVD; ef.
Colaterais (rubor facial, GI, mialgia) que limitam o alcance de
doses eficazes (2g/dia).
• As diretrizes atuais não recomendam seu uso clínico.

Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endodrinologia e diabetes, 3a Ed, 2019.

Fibratos
• Agonistas do PPAR-α
• ↓ TG 50%, ↓ LDL-c 20% (ou discreto ↑ se TG muito elevado),
↑ HDL-c 20%
• Em estudos de desfecho CV, a redução do risco pareceu ser
devido a redução do colesterol não-HDL-c
•

Análises de subgrupo de alguns estudos (ACCORD, FIELD) com
redução de triglicerídeos utilizando fibratos demonstrou
melhores resultados de ASCVD, embora não significativos,
quando os triglicerídeos basais são> 200 mg/dL e HDL-C é <40
mg/dL

• Não há comprovação de benefício adicional dos fibratos às
estatinas
• Risco de miopatia quando em associação a estatinas:
• X Genfibrozila
• V Fenofibrato

•Obrigada!

•Continua...

Triglicerídeos

