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Novos Fatores de Risco Cardiovascular

Introdução

As doenças do aparelho circulatório (DAC) são a
principal causa de morte no mundo. Nos Estados
Unidos da América do Norte, no Canadá e no Brasil,
o número de mortes/ano por doenças do aparelho
circulatório, no ano 2000, assim como também a
mortalidade proporcional (número total de mortes
por DAC em relação ao número total de mortes)
em cada um desses países, estão apresentados no
Quadro 1.

Quadro 1
Mortes por Doenças do Aparelho Circulatório no
ano 2000 nos Estados Unidos, Canadá e Brasil

Mortes/ano (% do total)

Estados Unidos 959.000 41%
Canadá 40.000 36%
Brasil 261.000 28%

Fontes:
DATASUS
American Heart Association. Heart and Stroke Statistical Update.
Washington DC: American Heart Association; 2002.
Raphael D, Farrell S. Income inequality and cardiovascular
disease in North America. Health Policy Review 2002;3(2):1-2.

Projeta-se para 2020, num cenário otimista 1, um total
de 24.800.000 mortes por doenças cardiovasculares
no mundo. Destas, aproximadamente 45% serão por
doenças isquêmicas coronarianas (DIC) e 31% por
doenças cerebrovasculares (DCBV). No Estado do
Rio de Janeiro, nos adultos ≥ 20 anos de idade,
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observamos que esta relação se inverte, já que a taxa
média de mortalidade para a doença isquêmica
coronariana, ajustada por sexo e faixa etária e
compensada para as causas mal-definidas, no
período de 1980 a 2000, foi de 180,5/100mil
habitantes, e para as doenças cerebrovasculares foi
de 213,4/100mil habitantes 2.

O paradigma estabelecido para a etiologia das DAC
é o de “fatores de risco”. O conceito de fator de risco
cardiovascular foi introduzido no início da década
de 60, através dos resultados iniciais do Framingham
Heart Study 3. Em termos epidemiológicos, um fator
de risco é definido como uma característica que,
uma vez presente em determinada população ou
indivíduo, se associa à maior probabilidade de
desenvolvimento de doença no futuro. Os fatores
de risco cardiovascular atualmente indicados como
os mais importantes são: dislipidemias, hipertensão
arterial, tabagismo, idade, predisposição
hereditária, resistência à insulina e diabetes mellitus,
sedentarismo, obesidade e climatério.

A identificação dos fatores de risco é fundamental
para a prática clínica e para o desenvolvimento das
estratégias de saúde pública de prevenção primária
e secundária das DIC e DCBV. De fato, é possível
que a mortalidade decrescente destas doenças,
observada nas últimas décadas em países
desenvolvidos, e também no Brasil, se deva em parte
à melhor identificação e tratamento das populações
de alto risco, mas muito provavelmente à melhora
nas condições de vida das pessoas 2.
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No entanto, torna-se cada vez mais evidente que
uma parcela significativa da população desenvolve
DIC ou DCBV, apesar de não se encaixar na
categoria de alto risco. Estudos demonstram que os
fatores de risco convencionais estão associados a
menos da metade dos eventos cardiovasculares 4,5.
Nesses indivíduos, outros fatores relacionados à
hemostasia, inflamação e trombogênese parecem
estar implicados 6, além de um outro fator pouco
comentado, mas certamente de grande
significado etiológico, que é a classe
socioeconômica baixa ou pobreza 2, a qual não será
objeto de análise no presente artigo. Ademais, os
fatores de risco convencionais parecem não ter o
mesmo efeito associativo em diferentes grupos
étnicos. Como exemplos: não há associação entre
a alta prevalência de diabetes e doença
coronariana em populações afro-caribenhas 7, ao
mesmo tempo em que há baixa prevalência de
doenças cardiovasculares na China, apesar do alto
índice de tabagismo 8.

Ao longo dos últimos quinze anos,
intensificaram-se a procura e a identificação de
possíveis novos fatores implicados na patogênese
das doenças cardiovasculares (DCV). Estes novos
fatores de risco podem ser agrupados em fatores
de hemostasia e trombogênese (como a
homocisteína, o fibrinogênio, a lipoproteína “a”
(Lpa) e a resistência à aspirina), e os marcadores
séricos de inflamação: selectinas P e E, moléculas
de adesão celular (“Cellular Adhesion Molecules”
– CAMs), fator de necrose tumoral alfa (Tumor
Necrosis Factor  – TNF-α), interleucina 6 (IL-6), e
proteína C reativa (C Reactive Protein – CRP). Este
artigo propõe-se a rever estes novos fatores à luz
de sua fisiopatologia, no aumento do risco
cardiovascular, força da evidência de sua
associação, e suas implicações para a prática
clínica.

1 Fatores Trombogênicos e de Distúrbios
Hemostáticos

Os fatores de risco para as doenças
cardiovasculares que parecem ter influência
principalmente na trombogenicidade e na
hemostasia, estão listados no Quadro 2. Essa
listagem é feita apenas para fins didáticos, com
o objetivo de distinguir os tipos de marcadores
sangüíneos. É importante destacar que a
inflamação é também um fator que aumenta a
formação de trombos e que ambos interagem,
acelerando a progressão da doença
aterosclerótica.

Quadro 2
Fatores Trombogênicos e Hemostáticos

Homocisteína
Fibrinogênio
Hiper-reatividade plaquetária
Resistência” à aspirina
Lipoproteína “a” (Lpa)

1.1 Homocisteína

A homocisteína é um aminoácido intermediário,
formado enzimaticamente a partir da metionina,
aminoácido essencial, cujo metabolismo em seres
humanos depende da ingestão apropriada das
vitamina B6, B12 e do ácido fólico. Os níveis séricos
de homocisteína em indivíduos normais varia de 5
a 15mmol/L e podem ser facilmente medidos com
o uso de novos kits diagnósticos.

A relação entre os níveis séricos elevados de
homocisteína e a DIC está bem estabelecida.
Indivíduos com homocistinúria, homozigotos para
deficiência de cistationina beta-sintetase,
apresentam forma severa e prematura de DIC. Os
mecanismos putativos através dos quais hiper-
homocisteinemia promove DIC são: disfunção
endotelial com relaxamento vascular reduzido 9-11,
efeito mitogênico nas células do músculo liso
vascular 12, ativação do fator V 13, ativação do
ativador de plasminogênio tecidual (tPA) 14 e
inflamação endovascular 15. No Physicians’ Health
Study 16, no qual quinze mil médicos americanos,
sem história de DCV, foram acompanhados por 5
anos, 7% dos infartos foram atribuídos a níveis
séricos elevados de homocisteína e o risco
relativo de infarto associado a hiper-
homocisteinemia foi de 3,4 (intervalo de
confiança de 95%: 1,3-8,8; p=0.01). Em outro
estudo, abrangendo 802 indivíduos com doença
coronariana confirmada por angiografia, os
níveis de homocisteína se correlacionaram de
forma linear com o risco de eventos
cardiovasculares e mortalidade global 17.
Finalmente, uma meta-análise 18 de 27 estudos
indicou associação dos níveis elevados de
homocisteína sérica (> 15mmol/L) com o maior
risco de doença coronariana, acidentes
cerebrovasculares, doença arterial periférica e
tromboembolismo venoso.

Ensaios clínicos prospectivos, demonstrando a
redução do risco cardiovascular através de
suplementação de ácido fólico em pacientes com
hiper-homocisteinemia, ainda não foram
concluídos. No entanto, há evidência indireta de que
a suplementação com ácido fólico melhore a função
endotelial em pacientes com doença coronariana e
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homocisteína sérica elevada 19, e que indivíduos
que usaram multivitaminas contendo ácido fólico
e vitaminas B sofreram menos eventos
cardiovasculares 20,21.

Uma vez estabelecida a relação de risco entre hiper-
homocisteinemia e mortalidade cardiovascular, e a
evidência de que o ácido fólico e vitamina B podem,
em alguns casos, diminuir os níveis séricos de
homocisteína, é razoável recomendar suplementação
dessas vitaminas para indivíduos com hiper-
homocisteinemia. Recomenda-se também, fazer
rastreio da presença de homocisteína elevada em
determinadas populações de risco (Quadro 3).

1.2 Fibrinogênio e hiper-reatividade plaquetária

A molécula do fibrinogênio, produzida no fígado,
consiste de uma glicoproteína com três cadeias
polipeptídeas (alfa, beta e gama), cuja síntese é
controlada por três genes no cromossoma 4. O
fibrinogênio é fundamental para a adesão e a
agregação plaquetárias, formação do trombo de
fibrina e aumento da viscosidade plasmática. A
ação agregante plaquetária do fibrinogênio é
mediada através de sua ligação aos receptores GPIb
e GPIIb/IIIa na superfície das plaquetas. Além
desses mecanismos trombogênicos, o fibrinogênio
é um reator da fase aguda em processos
inflamatórios que acompanha aumentos da
velocidade de hemossedimentação e da proteína C
reativa hipersensível (hCRP). Postula-se que o papel
aterogênico associado a níveis séricos elevados de
fibrinogênio se deva tanto à maior
trombogenicidade quanto à inflamação.

O fibrinogênio identifica-se como um fator de risco
cardiovascular independente 22,23 e sua interação com
os fatores de risco convencionais também já foi
estabelecida 24. Acredita-se que as ações deletérias
associadas ao tabagismo, colesterol LDL e diabetes
mellitus sejam parcialmente relacionadas à indução
de elevação dos níveis séricos de fibrinogênio, com
conseqüente hiper-reatividade plaquetária 24.
Ademais, pacientes com angina pectoris e níveis de
fibrinogênio sérico muito elevados apresentam um

risco três vezes maior de eventos coronarianos do
que aqueles com fibrinogênio normal 25.

Os níveis séricos de fibrinogênio são influenciados
por fatores genéticos e ambientais. Os homens têm
níveis mais altos do que as mulheres, e os “negros”
mais altos do que os “brancos” 26. O fibrinogênio
sérico aumenta com: a idade, a massa corporal, o
diabetes, o colesterol LDL, a lipoproteína “a” (Lpa),
a leucocitose e a menopausa 22.

A dosagem indiscriminada de fibrinogênio sérico
não é recomendável. No entanto, em certos grupos
de pacientes, pode-se usar fibrinogênio para melhor
estratificar aqueles com maior risco para eventos
coronarianos. Poderão se beneficiar da dosagem
sérica, especialmente os pacientes com doença
aterosclerótica na ausência de fatores de risco
convencionais, angina pectoris, os fumantes, os
diabéticos e as mulheres pós-menopausa. Nestes
indivíduos, níveis elevados de fibrinogênio devem
conduzir a estratégias mais agressivas, visando o
controle dos fatores de risco convencionais como
obesidade, dislipidemias, hipertensão arterial,
tabagismo e glicemia.

Embora não existam medicamentos capazes de
diminuir o fibrinogênio sérico, pode-se obter a
redução dos níveis através do exercício, da cessação
de tabagismo, da ingestão moderada de álcool e do
uso de estrogênio 27.

1.3 Resistência à aspirina

As plaquetas exercem função central na patogênese
da doença aterosclerótica e no desenvolvimento de
eventos cardiovasculares. Por isso, grande parte do
armamentário farmacológico utilizado no
tratamento e na prevenção de eventos
cardiovasculares tem por alvo as plaquetas e sua
função. A principal droga antiplaquetária, usada na
prevenção de eventos cardiovasculares primários e
secundários, é o ácido acetil-salicílico (AAS) - a
aspirina. A ação da aspirina é exercida através da
acetilação da cicloxigenase plaquetária, resultando
em inibição irreversível da formação de tromboxano

Quadro 3
Populações de alto risco cardiovascular, nas quais a dosagem de homocisteína sérica deve ser considerada

Aterosclerose precoce (mulheres <65 anos e homens <55 anos)
Aterosclerose na ausência de fatores de risco convencionais
Trombofilia (tromboembolismo venoso sem fator de risco)
Insufuciência renal crônica
Pacientes transplantados
Uso de drogas que aumentem homocisteína (ex: metotrexate)
Doenças com aumento do turnover celular (psoríase, câncer)
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plaqueta-dependente. No entanto, a ação e a
inibição plaquetárias dependem de fatores
intrínsecos às plaquetas como número, tamanho,
função e capacidade de agregação espontânea.

A aspirina é um agente eficaz na prevenção de
complicações da doença aterosclerótica 28, com
redução de risco relativo de 19% para eventos
cardiovasculares em pacientes com DIC. Por outro
lado, já está demonstrado que o AAS falha em
prevenir 81% dos eventos cardiovasculares em
pacientes de alto risco, ou seja, um em cada oito
pacientes de alto risco sofre um evento
cardiovascular recorrente, apesar do uso de AAS.

Sabe-se que a ação antiplaquetária da aspirina é
variável e depende de condições individuais dos
pacientes. Estudos estimam que de 5% a 45% da
população não obtêm efeito antiplaquetário
adequado com o seu uso 29,30. Medições de agregação
plaquetária ótica em 326 pacientes com DCV estável
demonstram que 1 em cada 20 tem evidência
laboratorial de resistência à aspirina 29. Dentre os
possíveis mecanismos responsáveis pela ineficácia
da aspirina destacam-se: falta de adesão ao
tratamento, doses insuficientes de AAS, vias
diferentes de ativação não afetadas pelo AAS,
biossíntese de tromboxano aspirina-insensível,
polimorfismos de glicoproteínas plaquetárias e
estados de acelerado turnover plaquetário.

Numa coorte de 326 pacientes com DCV estável
acompanhados por dois anos, cerca de 5% foram
identificados como resistentes ao AAS através de
agregação plaquetária ótica 31. A razão de risco
(hazard ratio) para o desfecho composto de morte,
infarto ou acidente cerebrovascular (AVC) foi de 3,1
(IC de 95%: 1.8-8.2; p=0.03) para aqueles resistentes
à aspirina, comparado com os sensíveis ao AAS 31.
Além disso, os investigadores do TIMI 11B 32

identificaram o uso prévio de aspirina como um
fator de risco independente de mau prognóstico
em pacientes com angina instável e infarto
miocárdico sem elevação do segmento ST (NSTEMI).
A razão postulada para o pior prognóstico desse
grupo de pacientes foi a resistência à aspirina e,
portanto, um estado pró-trombótico.

Na prática clínica, um paciente com síndrome
coronariana aguda, que tenha usado aspirina nos
sete dias anteriores ao evento, deve ser considerado
para tratamento com inibidores da glicoproteína
IIb/IIIa e estratificado por cateterismo diagnóstico
nas primeiras 48 horas 32-34. Embora já esteja
estabelecida a importância do uso da aspirina em
pacientes com síndromes coronarianas agudas, não
há ainda dados convincentes na prevenção de
eventos em pacientes com DIC estável. No entanto,

face aos riscos associados à resistência à aspirina,
fácil acesso laboratorial às técnicas de agregação
plaquetária ótica e potentes drogas antiplaquetárias
substitutas, não deixa de ser razoável rastrear
determinadas populações. Os pacientes que podem
ser considerados para rastreio de resistência à
aspirina são aqueles com múltiplos eventos
cardiovasculares, alto perfil de risco e com angina
pectoris apesar do uso de aspirina. Infelizmente, há
ainda várias barreiras para o rastreamento rotineiro
de pacientes com DIC: o teste laboratorial não está
padronizado e não é considerado rotina na maior
parte dos laboratórios; não há tratamento para
resistência à aspirina; não há evidências de que a
terapia antiplaquetária alternativa aumente a
sobrevida desses pacientes.

Apesar disso, podem ser empregadas estratégias
que aumentem a probabilidade de efeito
antiplaquetário adequado em pacientes em que haja
suspeita clínica ou evidência laboratorial de
resistência à aspirina. Tais estratégias devem ser
consideradas em pacientes que apresentem eventos
cardiovasculares durante o uso de aspirina nas
doses recomendadas de 81 a 325mg/dia.
Clopidogrel é uma tienopiridina que impede a
ativação e a agregação plaquetária por mecanismos
diferentes do AAS. É um inibidor da agregação
plaquetária induzida por ADP, atuando pela
inibição direta da ligação da adenosina difosfato
(ADP) ao seu receptor e da subseqüente ativação
do complexo glicoproteína IIb/IIIa mediada pela
ADP. Deve ser considerado tratamento substituto
ou adicional à aspirina. A superioridade do
clopidogrel em relação à aspirina na prevenção de
eventos cardiovasculares foi demonstrada em várias
categorias de pacientes de alto risco, quando usado
isoladamente 35,36 ou em adição à aspirina 37,38. Outras
drogas que podem ser utilizadas nesses casos são
dipiridamol, cumarínicos e ticlopidina.

1.4 Lipoproteína “a” (Lpa)

A lipoproteína “a” (Lpa) pertence a um grupo de
partículas lipoproteicas semelhantes ao LDL tanto
pela composição lipídica quanto por possuir
apolipoproteína B-100 em sua superfície. A principal
diferença está na presença da glicoproteína apo(a)
ligada à apoB-100. Os níveis séricos de Lpa variam
entre populações e parecem ser determinados por
fatores hereditários 39. É interessante notar que níveis
de Lpa não se correlacionam com LDL, HDL ou
colesterol total e, conseqüentemente, não são
influenciados por medidas que abaixem estas
lipoproteínas 40. Os mecanismos que regulam a Lpa
são desconhecidos, mas sabe-se que a insuficiência
renal, a síndrome nefrótica, o transplante renal e a
diálise aumentam a Lpa. Distúrbios metabólicos
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como diabetes mellitus, terapia com estrogênios e
gravidez causam flutuações nos níveis de Lpa. Há
também variações “raciais”: “negros” têm níveis de
Lpa mais altos do que “brancos” 39. É encontrado
também um aumento de 25% dos níveis de Lpa em
mulheres pós-menopausa 41.

A Lpa sérica elevada está associada à DIC
prematura 39,40. Os mecanismos pelos quais a Lpa
exerce seu efeito aterotrombótico não estão
totalmente elucidados. Os níveis de Lpa são
determinados na infância e permanecem estáveis
durante a vida, podendo-se assim explicar a sua
forte associação com a aterosclerose precoce. Os
efeitos aterogênicos da Lpa parecem ser semelhantes
àqueles do colesterol LDL 42 e, como este, a oxidação
da Lpa confere maior aterogênese à partícula 43. A
Lpa também exerce um potente efeito pró-
trombótico ao dificultar a fibrinólise 44. Este efeito
se faz através da competição entre o componente
apo(a) da Lpa e o plasminogênio pela ligação com
fibrina. Por ser estruturalmente semelhante ao
plasminogênio sem possuir ação fibrinolítica, a Lpa
se liga à fibrina e impede fibrinólise 44. Outras
propriedades da Lpa que se associam à sua
importância clínica são: estimular o crescimento de
células do músculo liso, aumentar a expressão da
molécula de adesão intercelular-1 (ICAM–1) em
células endoteliais, inibir a ativação de
plasminogênio pelo ativador de plasminogênio
tecidual (tPA), aumentar a expressão do inibidor do
ativador de plasminogênio-1 (PAI-1) e inativar o
inibidor da via do fator tecidual (TFPI) 45-47.

Como fator de risco cardiovascular independente
para DIC prematura em homens, um nível sérico
de Lpa elevado é comparável em magnitude a um
colesterol total ≥ 240mg/dl ou a um HDL <35mg/dl 48.
Concentrações plasmáticas maiores que 20mg/dl
aumentam o risco para infarto, acidentes
cerebrovasculares e doença vascular periférica em
homens 48 e mulheres 49. Comparada a outros fatores
de risco, a Lpa ficou em quinto lugar em ordem de
importância como preditor de eventos
cardiovasculares, atrás do LDL elevado, história
familiar para infarto, fibrinogênio plasmático e HDL
baixo 50. A associação da Lpa com a progressão
acelerada de lesões coronarianas angiográficas 51 e
o alto índice de estenose após angioplastia 52 pode
estar ligada a seu efeito pró-trombótico.

Os níveis de Lpa devem ser dosados em pacientes
que apresentam DIC precoce ou com história
familiar de DIC precoce, DIC na ausência de outros
fatores de risco e ainda naqueles com progressão
rápida e agressiva de DIC. Lpa acima de 20mg/dl é
considerada anormal e associada ao aumento do
risco cardiovascular, devendo resultar em rastreio

de outros membros da família. O tratamento
farmacológico da Lpa elevada não tem tido sucesso
consistente. As estatinas não reduzem a Lpa 53, no
entanto, o tratamento agressivo do colesterol LDL
é fundamental, pois reduz a patogenicidade da Lpa,
diminuindo a progressão angiográfica e a incidência
de novos eventos em pacientes com DIC 54. As
intervenções que diminuem a Lpa sérica são: ácido
nicotínico 55, gemfibrozil 56, ácidos graxos ômega 3 57

e plasmaferese 58; no entanto, não há estudos clínicos
avaliando o impacto da redução da Lpa sobre a
morbimortalidade cardiovascular.

2 Marcadores séricos de inflamação

A atividade inflamatória elevada é apontada como
uma das principais responsáveis pelo processo
aterogênico e de disfunção endotelial que leva às
DCVs 59. A lesão aterosclerótica se desenvolve
inicialmente pela atração, adesão e transmigração
de monócitos através do endotélio vascular. A
transformação subseqüente de monócitos em
leucócitos e o progressivo acúmulo de lipídios
resultam na formação de células esponjosas e de
“estrias” gordurosas, primeira manifestação visível
da aterosclerose.

Com o contínuo recrutamento de células
inflamatórias e proliferação de células do músculo
liso, há eventual formação da placa aterosclerótica
madura, possuindo uma cápsula fibrosa que separa
o conteúdo lipídico pró-trombótico da luz vascular.
O evento coronariano ocorre uma vez que haja
progressivo afinamento da cápsula fibrosa até a sua
ruptura, causando exposição do conteúdo pró-
trombótico da placa e formação de trombo. Cada
passo deste processo é mediado e acelerado pela
inflamação.

A seguir, vamos analisar o papel de moléculas que
servem como marcadores de inflamação que podem
ser dosadas clinicamente, e que constituem fatores
de risco cardiovascular (Quadro 4).

2.1 Selectinas E e P

A adesão e a transmigração de leucócitos são
mediadas pelas moléculas de adesão celular (CAMs
– “cellular adhesion molecules”). Entre elas, as
selectinas P e E são importantes na adesão e na
migração dos leucócitos pelo endotélio vascular e
parecem ter um papel central na aterogênese. Em
estudos animais experimentais, há aumento da
expressão de selectina P após a administração de
dieta rica em colesterol 60 e há diminuição da
formação de placas e migração de leucócitos após a
administração de anticorpos contra a selectina P, em
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ratos 61,62. Baseada em sua potencial importância nos
estágios iniciais da aterogênese, a possibilidade da
selectina P servir como um marcador de risco para
eventos cardiovasculares foi testada. Investigadores
do Women’s Health Study encontraram uma
correlação positiva entre os níveis iniciais de
selectina P sérica e o índice de futuros eventos
cardiovasculares. Neste estudo, compreendendo
28.263 mulheres sem DCV aparente, a elevação
sérica inicial de selectina P constituiu um fator de
risco independente para eventos cardiovasculares,
conferindo um risco 2,2 vezes maior de
desenvolvimento de DIC 63. O uso clínico de
selectina P como marcador de risco para DIC
ainda não foi testado e, portanto, ainda não pode
ser utilizado clinicamente. No entanto, o
desenvolvimento de terapias capazes de bloquear
a selectina P poderá se constituir em mais uma
estratégia terapêutica contra a aterosclerose.

2.2 Moléculas de Adesão Celular (CAMs):
moléculas de adesão intercelular e de adesão
vascular

Há duas principais moléculas pertencentes a esta
família que são implicadas na gênese da placa
aterosclerótica: a molécula de adesão intercelular-1
(ICAM-1) e a molécula de adesão vascular-1
(VCAM-1). Acredita-se que ambas sejam
responsáveis pela regulação do processo de adesão
do macrófago à parede vascular e sua migração
transendotelial 64. As ICAMs-1 são produzidas por
macrófagos e células endoteliais ativadas por
citocinas inflamatórias como a interleucina-1 (IL-1),
o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e o
interferon-g (IFN-g). Uma vez ativadas, as células
endoteliais perpetuam a cascada inflamatória,
produzindo interleucina-6 (IL-6), proteína
quimotática de monócitos -1 (MCP-1), entre outras
moléculas, que vão assim aumentando a placa
aterosclerótica.

O valor preditivo de risco da ICAM-1 solúvel
(ICAM-1s) para eventos cardiovasculares foi
avaliado prospectivamente numa coorte de 15 mil
médicos americanos aparentemente sadios
(Physicians’ Health Study). Nesse estudo, os níveis
séricos iniciais de ICAM-1s, quando elevados,

constituíram um fator de risco independente para
infartos do miocárdio futuros 65. Além disso, o risco
aumentou com o tempo de acompanhamento,
corroborando o efeito importante da ICAM-1s na
patogênese inicial da placa aterosclerótica. Embora
o valor da ICAM-1s como fator de risco
independente tenha sido confirmado repetidamente,
uma meta-análise, compilando 27 estudos, sugere
que sua dosagem rotineira oferece pouca
informação preditiva incremental àquela obtida pela
avaliação de fatores de risco convencionais 66.

As estatinas são capazes de diminuir a expressão
de ICAM-1s em macrófagos, o que se supõe que
contribua para o seu efeito antiinflamatório. Além
disso, o tabagismo está associado a níveis elevados
de ICAM-1s, e a sua abstinência leva à diminuição
desses níveis. Por enquanto, não há evidências que
suportem a dosagem e a tentativa de redução de
níveis séricos de ICAM-1s, e seu papel clínico ainda
está sob investigação.

2.3 Fator de necrose tumoral alfa (TNF-ααααα) e
Interleucina-6 (IL-6)

O TNF- é uma citocina pleiotrófica produzida por
uma grande variedade de células, dentre elas
macrófagos, células endoteliais e células do músculo
liso. Junto com o IFN-g e a interleucina 1 (IL-1), o
TNF-α estimula a produção de IL-6 por células do
músculo liso que, por sua vez, são as principais
indutoras da produção de proteína C reativa
hepática. O TNF-α também está ligado ao aumento
dos níveis de LDL oxidado em placas
ateroscleróticas, bem como à sua instabilização,
causando degradação da matriz colagenosa ao
aumentar a indução de metaloproteinases de matriz
(MMPs) 67,68.

O valor preditivo adverso das elevações tanto do
TNF-α quanto da IL-6 foi demonstrado tanto em
pacientes com síndromes coronarianas agudas como
em indivíduos sadios. Em pacientes com angina
instável, a IL-6 sérica elevada está associada à maior
morbimortalidade intra-hospitalar 69 e em pacientes
estáveis pós-infarto, o TNF-α está associado a um
maior risco de recorrência de eventos coronarianos 70.
Novamente, uma subanálise feita pelo Physicians’

Quadro 4
Marcadores séricos de inflamação

Selectinas E e P
Molécula de adesão intercelular (ICAM-1 Intercellular Adhesion Molecule 1).
Molécula de adesão vascular (VCAM-1 Vascular Adhesion Molecule 1)
Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α Tumor Necrosis Factor–α)
Interleucina 6 (IL-6)
Proteína C reativa hipersensível (h-CRP hipersensitive C-Reactive Protein)
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Health Study encontrou associação de risco
independente entre os níveis iniciais de IL-6 e
eventos coronarianos futuros 71. Nessa análise,
embora os níveis séricos de IL-6 tenham se
correlacionado diretamente com níveis de h-CRP,
permaneceram como risco independente mesmo
depois de ajustado para a h-CRP. Este achado sugere
a existência de mecanismos adicionais, além dos
mediados pela produção de h-CRP, através dos
quais IL-6 exerce seus efeitos aterotrombóticos.

As estatinas parecem também diminuir a secreção
de IL-6 e TNF-α e, mais especificamente, a
sinvastatina reduz a expressão de TNF-α por
monócitos. O mecanismo putativo dessa ação
antiinflamatória está relacionado à redução, pelas
estatinas, da ativação do fator nuclear kB, um fator
de transcrição envolvido na indução de citocinas
inflamatórias.

2.4 Proteína C reativa (CRP)

A proteína C reativa (CRP) é um reagente de fase
aguda usada clinicamente como um marcador de
inflamação sistêmica. Ela é produzida pelo fígado e
pelo tecido arterial e liberada após estímulo direto
da citocina inflamatória IL-6. Embora a CRP tenha
sido tradicionalmente vista como um subproduto
da resposta inflamatória, evidências recentes
sugerem que ela tenha um papel patogênico na
inflamação vascular. A CRP causa expressão e
síntese de uma variedade de fatores pró-
inflamatórios como IL-1, IL-6, TNF-α, ICAM-1 e
VCAM-1 72. Ela foi localizada dentro de placas
ateroscleróticas, de onde ela regula a fagocitose de
LDL por macrófagos 73,74, e está também implicada
como um ativador de complemento dentro da placa
aterosclerótica 75.

De todos os marcadores inflamatórios, a CRP foi a
mais estudada e a que possui maior relevância
clínica. Valores iniciais de CRP são um forte preditor
de risco independente para infarto, AVE, doença
vascular periférica e morte cardiovascular em
coortes de indivíduos sadios 76-80. Além disso, a CRP
é um fator de risco de morbimortalidade em
pacientes com angina estável e instável 81-83, infarto
do miocárdio 84 e em pacientes submetidos à
revascularização miocárdica 85, 86.

Em pacientes com síndromes coronarianas agudas,
uma CRP > 3mg/l indica uma maior chance de
morte, infarto ou revascularização 81. Em pacientes
com infarto por vasoespasmo, a CRP tende a se
manter normal, apesar de elevações do segmento
ST, sugerindo que a sua elevação seja um fator pré-
existente e não secundário à necrose miocárdica 87.
A CRP pode ser um marcador de risco ainda maior

em mulheres do que em homens 79. Mulheres e
homens com LDL-colesterol normal (<130mg/dl)
apresentam risco cardiovascular aumentado na
presença de CRP alta 88,89.

Estes dados sugerem que existe benefício em
adicionar a CRP à dosagem rotineira de níveis de
colesterol. Pacientes com LDL baixo e CRP elevada
se beneficiam de uma postura mais agressiva em
relação à redução de fatores de risco modificáveis
e, possivelmente, de terapia com estatinas. Terapia
com estatinas em pacientes com LDL normal e CRP
elevada foi testada 90. Neste estudo, pacientes com
LDL baixo (<149mg/dl) e CRP elevada
(>0,16mg/dl) se beneficiaram de terapia com
lovastatina, obtendo redução de risco relativo
semelhante aos pacientes com hiperlipidemia.

Atualmente, a dosagem de CRP, como rotina na
predição de risco cardiovascular, pode ser
recomendada em grupos especiais de pacientes.
Além disso, uma CRP alta na ausência de infecção
clínica deve sugerir ao cardiologista uma postura
mais agressiva em relação aos fatores de risco
convencionais, bem como a consideração de terapia
com estatinas.

Conclusão

Novos fatores de risco cardiovascular emergem
como importantes estratificadores de risco conforme
aumenta o conhecimento da fisiopatologia do
processo de aterotrombose. A maior parte deles
pode ser dosada, como biomarcadores séricos, por
testes diagnósticos relativamente simples, cujos
resultados já se encontram padronizados. É
importante que determinadas populações de
pacientes sejam submetidas a tais testes, visando a
identificação destes novos fatores de risco. Os
pacientes que mais se beneficiam do rastreio de
novos fatores de risco cardiovascular são aqueles
com doença aterotrombótica, na ausência de fatores
de risco convencionais. Em alguns pacientes, a
presença anormal de alguns desses fatores, como a
homocisteína, a CRP e a resistência à aspirina, deve
levar o clínico a considerar medidas higiênico-
dietéticas e, possivelmente, terapias farmacológicas
adicionais. O conhecimento da inter-relação destes
mecanismos fisiopatológicos com os fatores
ambientais, nos levará a uma melhor estratégia para
o controle das doenças cardiovasculares.
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