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RESUMO

Fundamento: a coronariografia é indicada como rotina na avaliação préoperatória em pacientes valvopatas, que sejam homens com mais de 35 anos,
mulheres pré-menopausa com mais de 35 anos e com fatores de risco
cardiovascular, e mulheres pós-menopausa. Tal conduta é pautada na maior
prevalência de doença arterial coronariana (DAC) observada nesses subgrupos
de pacientes.
Objetivos: avaliar a prevalência de DAC em pacientes portadores de lesões
orovalvares de etiologia reumática e não-reumática com idade igual ou superior a
quarenta anos; identificar os possíveis fatores preditivos da presença de DAC
nesses pacientes, e definir critérios de indicação de coronariografia antes da
cirurgia cardíaca de troca valvar de qualquer etiologia.
Pacientes e Método: em estudo transversal, de série de casos obtidos em
população pré-definida, foram avaliados 1.412 pacientes com indicação de
cirurgia cardíaca por qualquer etiologia. Destes, foram estudados 294 pacientes
valvopatas primários com idade igual ou superior a quarenta anos submetidos à
coronariografia.
Resultados: os pacientes com cardiopatia valvar reumática apresentaram uma
prevalência significativamente menor de DAC (4%) do que os pacientes com
cardiopatia valvar não-reumática (33,61%), p< 0,0001. Analisando o grupo como
um todo, independentemente da etiologia, as variáveis significativamente
relacionadas à existência de DAC isoladamente no modelo Log linear foram:
sexo, idade, dor torácica típica, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus e DAC. Na análise de regressão logística, as variáveis que
manifestaram importância clínica e estatística preditiva foram: sexo, idade, dor
torácica típica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia e tabagismo.
Conclusões e implicações clínicas: a prevalência de DAC é baixa entre os
pacientes com cardiopatia valvar reumática, enquanto é alta entre os pacientes
com a doença de etiologia não-reumática; utilizando o modelo log linear
identificamos as variáveis sexo, idade, dor torácica típica,
dislipidemia,
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, como aquelas fortemente
associadas à presença de DAC, constituindo os principais fatores preditivos de
DAC entre os pacientes portadores de doenças orovalvares.
A cardiopatia
valvar reumática não exerceu nenhum efeito protetor sobre a prevalência de DAC.
É possível definir critérios para indicação de coronariografia antes da cirurgia das
doenças valvares cardíacas de etiologia reumática e não-reumática.
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ABSTRACT

Background: cinecoronary arteriography is routinely indicated for the preoperative evaluation of patients with valvular heart disease presenting the
following characteristics: male, over 35 years old; female, over 35, in the premenopause phase, presenting cardiovascular risk factors, and post-menopausal
women. This procedure is based on a higher prevalence of coronary artery
disease (CAD), observed in these particular subgroups of patients.
Objectives: to assess the prevalence of CAD in patients aged 40 or older, with
rheumatic and non-rheumatic valvular heart disease; to identify the possible
predictive factors of the presence of CAD in these patients, and to define the
criteria for referring a patient undergoing a valvular heart surgery for cinecoronary
arteriography, independently of its etiology.
Patients and Method: in a cross-sectional study of a series of cases obtained
from a pre-defined population, 1412 patients referred for a heart surgery of any
etiology were evaluated. Of this cohort, 294 primary heart disease patients aged ≥
40 submitted to cinecoronary arteriography were studied.
Results: the patients with rheumatic valvular heart disease presented a
significantly lower prevalence of CAD (4%) than the ones with non-rheumatic
valvular heart disease (33.61%), p< 0,0001. Analyzing the group as a whole,
independently of etiology, the variables significantly related to the existence of
CAD, isolated in the log-linear model, were: gender, age, typical angina-like chest
pain, dislipidaemia, systemic arterial hypertension, diabetes mellitus and CAD. In
the logistic regression analysis, the variables that were found to have clinical
importance and predictive statistics were: gender, age, typical angina-like chest
pain, systemic arterial hypertension, diabetes, dislipidaemia and tobacco smoking.
Conclusions and clinical implications: the prevalence of coronary artery
disease is low among the rheumatic valvular heart disease patients, whereas it is
high among the ones with a heart disease of non-rheumatic etiology. Making use
of the log-linear model, the variables: gender, age, typical angina-like chest pain,
dislipidaemia, systemic arterial hypertension, diabetes mellitus were identified as
being strongly associated with the presence of CAD, constituting the main
predictive factors of CAD among the patients with valvular heart disease. The
rheumatic valvular cardiopathy was not found to have any protecting effect on the
prevalence of CAD. It is possible to define criteria for the indication of a
cinecoronary arteriography prior to valvular heart disease surgeries of rheumatic
and non-rheumatic etiology.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

O presente estudo foi elaborado a partir de observações clínicas feitas nos
últimos vinte e cinco anos de atividades no Instituto Estadual de Cardiologia
Aloysio de Castro no Rio de Janeiro (IECAC-RJ). Durante este período tivemos a
oportunidade de adquirir uma valiosa experiência no atendimento de pacientes
orovalvares, em particular adultos com idade igual ou superior a quarenta anos,
encaminhados para avaliação de indicação cirúrgica de troca valvar, todos com
coronariografia.
O hospital atende predominantemente pacientes de nível sócio-econômico
baixo que durante sua infância e adolescência, e mesmo na fase adulta,
apresentaram, ou ainda apresentam, infecções repetitivas de garganta. Tais
infecções predispõem esses pacientes a surtos agudos de febre reumática que,
associados à dificuldade na sua profilaxia, causam agressões às valvas cardíacas
resultando em valvas deformadas com função anômala, o que acaba por exigir
indicação cirúrgica para troca valvar.
Embora a etiologia não-reumática das valvopatias seja freqüentemente
encontrada

em

nossa

população,

a

etiologia

reumática

ainda

supera

consideravelmente a primeira. Argüelles, Fiszman e Fakoury (1984), referindo-se
à população brasileira, notam que

A febre reumática é uma das enfermidades de maior morbidade entre as crianças e os
adolescentes, sobretudo se levarmos em consideração as recorrências das crises agudas
capazes de conduzir às deformidades das valvas cardíacas, à incapacidade física e à
morte. (ARGÜELLES, FISZMAN e FAKOURY, 1984, p.1)
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O impacto sócio-econômico decorrente da febre reumática e da cardite
reumática no Brasil são relatados por Terreri et al. (2002). Os autores acreditam
que a febre reumática seja a causa de doença cardiovascular "mais freqüente e
importante da infância e adolescência" (p. 212). Sobre a prevalência e os custos
da doença eles apontam que
Assumindo os custos apurados neste estudo sob a perspectiva da sociedade (custos
diretos e indiretos de R$ 367,6) estimamos os custos com a FR para a população da
grande São Paulo (cerca de 11 milhões de habitantes), Estado de São Paulo (cerca de 20
milhões de habitantes) e Brasil (cerca de 160 milhões de habitantes). Se considerarmos a
incidência de FR no Brasil semelhante a outros países em desenvolvimento chegamos à
taxa aproximada de 100/100.000 indivíduos/ano. Assumindo-se que todos os casos
diagnosticados de FR são acompanhados, para a população da grande São Paulo
teríamos 11.000 casos de FR com um gasto de R$ 4.043.600,0 anuais; para o Estado de
São Paulo teríamos 20.000 casos com um gasto de R$ 7.352.000,0 anuais; e para o
Brasil, teríamos 160.000 casos de FR com um gasto de R$ 58.816.000,0 anuais.
(TERRERI et. al., 2002, p. 217)

A coronariografia é geralmente indicada como procedimento de rotina na
avaliação pré-operatória de valvopatas (recomendação Classe I, mas com nível
de evidência apenas C - opinião por consenso ou série de casos), em pacientes
com dor torácica, outras evidências de isquemia, função ventricular diminuída,
história de doença arterial coronariana ou fatores de risco coronariano. Também,
naqueles

com

angina

progressiva

ou

insuficiência

cardíaca

congestiva

descompensada, em valvopatas que sejam homens com idade igual ou superior a
35 anos, mulheres pré-menopausa com idade igual ou superior a 35 anos e com
fatores de risco coronariano, e mulheres pós-menopausa (FISCH et al., 1987;
RAHIMTOOLA, 1998; GUIMARÃES et al., 2003; BONOW, 2006).
A indicação parece resultar da crença de que a prevalência de doença
arterial coronariana (DAC) é maior a partir dessa idade. Uma vez que o
diagnóstico de obstrução coronariana associada à lesão valvar tenha sido
estabelecido, a revascularização miocárdica no momento da troca valvar é, em
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geral, considerada necessária.
Por outro lado, a coronariografia não está indicada (Classe III de
recomendação) em pacientes jovens submetidos à cirurgia valvar não urgente,
quando não houver necessidade de avaliação hemodinâmica pré-operatória e não
existirem fatores de risco coronariano, história de DAC ou evidências de isquemia
(também nível de evidência C, apenas).
Portanto, seja na classe I ou III de recomendações, o suporte de
evidências é apenas por consenso ou série de casos, sem evidências mais
sólidas.
Em nosso meio a coronariografia tem sido indicada quase obrigatoriamente
a partir dos quarenta anos. No entanto, na prática clínica observamos uma baixa
prevalência de DAC entre valvopatas, principalmente de etiologia reumática. Em
razão desta observação, e com restrições a indicações muitas vezes
indiscriminadas, de um método caro, invasivo, cruento e não isento de comorbidade, desenvolvemos esta pesquisa. Nosso objetivo é examinar a
prevalência de DAC em pacientes orovalvares encaminhados para avaliação de
indicação cirúrgica, identificando seus possíveis fatores preditivos, buscando
critérios para indicação de coronariografia pré-operatória nas trocas valvares de
qualquer etiologia, e investigando se a doença reumática conferiria algum grau de
proteção ao desenvolvimento de aterosclerose coronariana. Com isso em vista,
procuramos, ainda, traçar considerações no que diz respeito às bases que
justificariam, de modo fundamentado, a necessidade de se recorrer à
coronariografia na avaliação de valvopatas.
O presente estudo nos parece relevante na conduta clínica à medida que
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poderá trazer contribuições ao preenchimento de uma lacuna do conhecimento e
minimizar eventuais infortúnios de um exame de custo elevado e que,
especialmente, impõe riscos aos pacientes.
Apresentamos a seguir um trecho da obra do cardiologista alemão Karl
Fahrenkamp, prefaciado pelo Professor de Clínica Médica da Universidade do Rio
de Janeiro, Professor Clementino Fraga. Ele nos revela o valor da experiência
clínica, muitas vezes sobrepujado em face do crescente avanço tecnológico de
nossos dias. Conservamos a ortografia e a pontuação da versão em português.

Para governo do leitor, devo aqui accentuar mais uma vez, que os conhecimentos que elle
encontra nos livros didacticos são ommitidos propositalmente no presente trabalho. O que
nos preoccupa é tirar dos conhecimentos que a experiencia clinica nos confere, as idéas
que não encontramos nos compendios.
Por essa razão, trago a lume o seguinte pensamento: Até hoje ainda não sabemos por
que motivo a estenose mitral é, preferencialmente, uma affecção do sexo feminino, e
porque, por outro lado, a angina de peito attinge principalmente os homens.
Até hoje não encontrei explicação satisfactoria para essas preferencias. Todavia, a
experiencia nos ensina que quasi sempre são homens na melhor idade, os arrebatados da
vida por essa doença traiçoeira, emquanto a mesma affecção nas mulheres apresenta um
cunho differente. Todos conhecemos, naturalmente, a angina de peito na mulher. Mas, o
quadro clinico é muitas vezes encoberto ou desfigurado. Por outro lado, em toda a minha
pratica clinica não conheci nenhum homem com o quadro clinico da estenose mitral pura
sem alteração de rythmo, que tão frequentes vezes observei em mulheres jovens.
Assim, pode-se denominar, propriamente, a angina de peito como uma forma masculina
de affecção do apparelho circulatorio, em contraposição á estenose mitral pura sem
alteração de rythmo, que deveria ser designada como affecção propriamente feminina.
(FAHRENKAMP, 1936, p. 60-61)

Particularmente interessante é o fato deste clínico, apenas com seu
estetoscópio e o poder de percepção inerente a esta atividade, observar o caráter
diferenciado das cardiopatias entre homens e mulheres: a cardiopatia isquêmica
representada pela angina de peito nos homens mais velhos, e a cardiopatia valvar
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representada pela estenose mitral nas mulheres mais jovens. Em um segundo
momento, ele nos leva a refletir que, se a estenose mitral, que é uma doença
freqüente em nosso meio, de etiologia reumática, predominantemente feminina, e
de pacientes mais jovens, é razoável imaginar que a prevalência de DAC neste
grupo de pacientes é baixa.
A percepção e astúcia de um cardiologista clínico, há mais de setenta
anos, desprovido dos recursos tecnológicos que dispomos hoje, não apenas nos
causa admiração, mas nos sensibiliza sobremaneira.

CAPÍTULO 2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Considerações iniciais
Nesta seção são apresentados diversos estudos sobre a prevalência da
doença

arterial

coronariana

(DAC)

em

pacientes

com

doença

valvar,

observando-se aspectos epidemiológicos e regionais desses estudos, bem como
aqueles relacionados a procedimentos diagnósticos e de avaliação. Procuramos
destacar considerações feitas pelos autores no que diz respeito à indicação de
métodos invasivos e não-invasivos na avaliação pré-operatória desses pacientes,
com especial atenção à indicação da coronariografia, um dos aspectos relevantes
no presente trabalho.
A pesquisa bibliográfica foi realizada de janeiro de 2004 até a atualidade,
reunindo publicações a partir do início da década de 1970 quando, em
decorrência dos avanços tecnológicos na área, os estudos sobre o tema se
intensificaram.
Foram utilizadas as seguintes bases de dados para a pesquisa: MD
consult, periódicos Capes, Scielo, Lilacs, Pubmed e Bireme. As palavras-chave
usadas na busca incluíram: valvular heart disease and coronary disease,
rheumatic valvular heart disease and coronary angiography, acquired valvular
disease, coronary atherosclerosis-risk factors, coronary artery disease prevalence,
rheumatic heart disease, rheumatic valvular heart disease, coronary artery
disease, coronary risk factors, mitral stenosis, coronary angiography, angina
pectoris, coronary artery disease, valvulopatia, enfermedad coronaria, doença
valvar cardíaca, coronariografia pré-operatória, doença arterial coronariana,
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doença valvar reumática, angiografia coronariana, doença valvar adquirida,
aterosclerose coronariana e fatores de risco, estenose mitral, valvulopatia
cardíaca e doença coronária.
É importante ressaltar que a cardiopatia reumática, assim como suas
conseqüências sobre as valvas cardíacas, ocorre principalmente em populações
de baixo nível sócio-econômico, e por esta razão foi dada uma atenção especial
aos estudos realizados nessas populações (romenos, tailandeses, indianos,
turcos, mexicanos, brasileiros, entre outros). Entretanto, as revistas médicas
nesses países são, de modo geral, menos acessíveis do que as americanas e
européias.
Vale notar ainda, que não nos detivemos em artigos que genericamente
versavam sobre DAC e sobre valvopatias, mas em particular naqueles que
mostravam uma relação entre as valvopatias degenerativas e DAC. Por exemplo,
são diversos os estudos que correlacionam a estenose aórtica por degeneração
fibrocálcica com a doença coronariana (p. ex., VIEWEG et al., 1976; MANDAL e
GRAY, 1976). Tal associação geralmente ocorre em virtude da idade, e alguns
autores sugerem que o processo degenerativo de calcificação da valva aórtica
exerce influência no processo de formação da placa obstrutiva coronariana
(STEWART et al., 1997) A relação entre valvopatia degenerativa e coronariana,
embora também abordada neste trabalho, é esperada, uma vez que geralmente
ocorre em pacientes idosos e que normalmente são submetidos à coronariografia,
antes do procedimento cirúrgico para troca valvar.
Foram

especialmente

considerados

trabalhos

sobre

o

estudo

coronariográfico, antes de indicação cirúrgica, em pacientes mais jovens, com
idade a partir de quarenta anos, e encaminhados para cirurgia de troca valvar. De
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modo geral, os estudos também avaliavam a prevalência de DAC entre esses
pacientes e tentavam observar, com base em suas características, aqueles com
maior probabilidade de apresentar DAC (BONCHEK, ANDERSON e RÖSCH,
1973; ACAR et al., 1986; SHEIBAN et al., 1986, entre outros).
Procuramos, ainda, reunir estudos que examinavam a prevalência de DAC
em pacientes orovalvares, principalmente de etiologia reumática, uma vez que
estes sabidamente são pacientes mais jovens.
Talvez por não se tratar de um assunto amplamente investigado,
encontramos poucos estudos correlacionando coronariografia pré-operatória e
presença de DAC em pacientes encaminhados para cirurgia de troca valvar e,
além desses, estudos que buscavam um modo de classificar os pacientes que
poderiam ser encaminhados para cirurgia sem se submeterem à coronariografia
desnecessária,

ou

seja,

com

base

em

um

procedimento

não-invasivo

(RAMSDALE et al., 1982; RAMSDALE et al., 1984).
Os estudos nas seções que se seguem são apresentados em ordem de
publicação. A ordem alfabética por nome dos autores foi usada nos casos em que
as datas de publicação coincidiam. Para facilitar a leitura e a busca por obras em
particular, espaços duplos foram inseridos entre uma e outra neste capítulo.

2.2 Estudos gerais sobre a prevalência de doença arterial coronariana entre
valvopatas
Nesta seção apresentamos estudos sobre a prevalência de DAC
considerada de um modo geral nas valvopatias, ou seja, independentemente da
etiologia e de aspectos epidemiológicos.
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Coleman e Soloff (1970), realizaram um estudo envolvendo 77 necropsias
de pacientes hospitalizados (36 homens e 41 mulheres), que morreram entre
1963 e 1968 após procedimento cirúrgico de doença valvar reumática. Desses
pacientes, 18 tinham menos de quarenta anos e 59 mais de quarenta anos. Os
autores observaram que a DAC grave, identificada em 13% dos casos, ocorria
com maior freqüência a partir dos quarenta anos, particularmente em pacientes
mais idosos com doença valvar aórtica.

Bonchek et al. (1973), em estudo retrospectivo de 1968 a 1971, avaliaram
178 pacientes com mais de quarenta anos que receberam uma ou mais valvas
cardíacas protéticas.

Dos 178 pacientes, 100 tinham coronariografia pré-

operatória, sendo cinqüenta homens e cinqüenta mulheres com média de idade
de 56,6 e de 55,1 anos, respectivamente. Os 78 pacientes restantes receberam
valva protética sem se submeterem à coronariografia porque na ocasião o
procedimento não era considerado de rotina, e também em virtude de condições
clínicas precárias de alguns desses pacientes. Este grupo incluía 51 mulheres e
27 homens com média de idade de 51,5 e de 51,4 anos, respectivamente.
Ainda no mesmo estudo, todos os pacientes com obstrução coronariana
significativa apresentavam angina de peito. Os pacientes com angina de peito e
coronárias normais, assim se apresentavam por causa de um aumento do
trabalho ventricular esquerdo em razão da doença da valva aórtica, ou do
aumento do trabalho ventricular direito, que ocorre com o aumento das pressões
pulmonares como resultado de doença da valva mitral.
Bonchek et al. (op.cit.) ressaltam que, como o aumento do trabalho
cardíaco imposto pela doença valvar crônica causa um grande aumento da
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demanda miocárdica de oxigênio, é pouco provável que uma doença
aterosclerótica

coronariana

significativa

associada

possa

permanecer

assintomática. Eles consideram que pacientes com doença valvar que não
apresentam angina de peito têm pequena probabilidade de serem portadores de
DAC significativa.

Uma evolução pós-operatória ruim, observada em pacientes portadores de
insuficiência coronariana submetidos à cirurgia valvar, sugere que existe uma
deterioração importante da função ventricular, agravada por um dano coronariano.
Com base neste argumento, Hermosillo et al. (1974) estudaram 23 casos de
estenose aórtica e 31 casos de estenose mitral puras, como exemplos de
situações hemodinâmicas semelhantes à sobrecarga sistólica do ventrículo
esquerdo e do ventrículo direito. Os dois grupos foram subdivididos segundo
apresentassem ou não cardiopatia isquêmica.
Os autores observaram que nos pacientes com estenose aórtica associada
à DAC, os índices que avaliam a função sistólica, assim como o gradiente aórtico,
eram significativamente mais baixos quando comparados aos pacientes com
estenose aórtica sem DAC. Do mesmo modo, nos pacientes com estenose mitral
e DAC, os índices que avaliam a função sistólica do ventrículo direito eram
significativamente mais baixos quando comparados àqueles com estenose mitral
sem DAC. Os autores concluem que tanto na estenose aórtica como na estenose
mitral, quando associadas à DAC, existe uma dificuldade do ventrículo
correspondente de gerar uma pressão proporcional ao grau de obstrução valvar.

Visando examinar a necessidade de indicação da coronariografia, como

11

procedimentos de rotina, em pacientes que se submeteram ao estudo
hemodinâmico para avaliação de doença cardíaca valvar, Lacy et al. (1977)
estudaram 201 pacientes previamente cateterizados com essa finalidade.
A DAC, com obstrução maior que 50% da luz do vaso, foi encontrada em
45 pacientes, dos quais 18 apresentavam história de dor torácica. Três destes
pacientes tinham três vasos envolvidos, e dois tinham dois vasos envolvidos. Um
total de 27 pacientes (13,4%) apresentava obstruções maiores que 70%, sendo
que nove não exibiam dor torácica. Em 35 dos 201 pacientes, a angina de peito
clássica manifestava-se na ausência de doença coronariana angiograficamente
significativa. Com base em seus achados, os autores concluem que a DAC grave
não é previsível sem a utilização de um procedimento não-invasivo, tendo sido
encontrada co-existindo com doença valvar hemodinamicamente grave.

Carstens et al. (1986), avaliaram a prevalência de DAC e a necessidade de
angiografia coronariana em 478 pacientes com doença valvar. Eles observaram
que a DAC aumentava significativamente com a idade.

A prevalência geral

encontrada foi de 28,9% incluindo DAC grave, moderada e leve. Abaixo dos
quarenta anos nenhum caso de DAC grave foi encontrado. Entre 40 e 49 anos a
prevalência foi de 3%, entre 50 e 59 anos de 6% e, nos pacientes com idade
superior a 60 anos, a prevalência foi de 8%.

Entre 1978 e 1983, uma época em que o estudo hemodinâmico era feito
para diagnóstico das lesões valvares e nem todos os pacientes eram
coronariografados, Savova et al. (1986) estudaram 1.570 pacientes portadores de
doença valvar submetidos ao cateterismo cardíaco. Entre esses pacientes, 726
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eram portadores de estenose aórtica predominante, 249 eram portadores de
insuficiência aórtica e 595 apresentavam doença combinada da valva aórtica e
mitral. A coronariografia foi realizada em apenas 127 pacientes, sendo 76
portadores de estenose aórtica, 15 com insuficiência aórtica e 36 com doença
combinada da valva mitral e aórtica. A DAC foi considerada quando havia lesão
de 50% ou mais em pelo menos uma artéria coronária. Dos 127 pacientes
coronariografados, a DAC foi encontrada em 19 pacientes (15%), dos quais 12
com estenose aórtica, dois com insuficiência aórtica e cinco com lesão combinada
mitral e aórtica. A média de idade dos pacientes era de 46,14 anos.

Os autores

chamam a atenção para o fato da freqüência de DAC ter sido menor em seu
estudo do que em outros, e que esta diferença provavelmente estaria relacionada
à idade dos pacientes.
Savova et al. (op. cit.) acreditam que a DAC em pacientes abaixo de
cinqüenta anos, somente apresenta maior probabilidade de ocorrência na
presença de alguns parâmetros clínicos e hemodinâmicos. Esses parâmetros
seriam: angina pectoris, classe funcional III ou IV, fração de ejeção menor que
50%, pressão diastólica final maior que 22mmHg, dp/dt menor que 1.500 e índice
de função ventricular esquerda maior que 20. Segundo os autores, a ausência de
angina de peito em pacientes com doença da valva aórtica abaixo dos cinqüenta
anos sugere ausência de DAC.

Em estudo retrospectivo, Sheiban et al. (1986) revisaram dados clínicos e
angiográficos de 386 pacientes com doença valvar cardíaca que se submeteram à
cateterização cardíaca e à coronariografia nos últimos cinco anos. O objetivo do
estudo era avaliar a existência de parâmetros preditivos de DAC. Eles
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observaram que esta condição clínica nos pacientes com doença valvar estava
freqüentemente associada à angina e à presença de múltiplos fatores de risco em
pacientes com mais de cinqüenta anos. Entretanto, nenhum desses marcadores
preditivos foram capazes de excluir ou confirmar com segurança a presença de
DAC nesses pacientes com doença valvar.

Meruane, Kauffmann e Florenzano (1989) estudaram 111 pacientes
portadores de doença valvar com a finalidade de detectar DAC. A coronariografia
foi feita em todos os pacientes acima dos cinqüenta anos e em 13 pacientes
jovens com angina, dor precordial atípica, infarto do miocárdio prévio ou disfunção
ventricular esquerda. A prevalência de DAC neste estudo foi de 7,2%, tendo sido
encontrada apenas em homens acima de 55 anos.

Gupta et al. (1990), estudando 326 pacientes portadores de doença valvar,
atentaram para uma prevalência considerada baixa de DAC (7%) nesses
pacientes. A DAC era considerada significativa quando havia 60% ou mais de
obstrução da luz da artéria. A freqüência de DAC foi maior nos homens acima de
cinqüenta anos (13%) e, abaixo desta idade, de apenas 3%. Não foram
observados casos de DAC nas mulheres abaixo de cinqüenta anos. Uma
freqüência maior de DAC foi observada em pacientes com angina, embora sua
ausência não excluísse a presença de DAC.

Raungratanaamporn et al. (1995) examinaram retrospectivamente, no
período de 1980 a 1990, a prevalência de DAC entre pacientes valvopatas com
mais de quarenta anos, visando identificar subgrupos de alto risco nos quais a
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angiografia coronariana seria necessária.
Entre os seus achados os autores observaram que de um total de 147
pacientes com idade entre 40 e 77 anos, e média de 53 anos, a prevalência de
DAC (considerada a partir de obstruções de 50%) foi de 10,9%, tendo sido
significativamente maior nos homens do que nas mulheres. Não foi encontrada
diferença significativa em relação à prevalência de DAC entre os diferentes tipos
de valvopatias.

Entretanto, uma incidência maior de DAC foi observada na

insuficiência mitral quando comparada à estenose mitral. Abaixo de cinqüenta
anos a incidência de DAC foi pequena (1,7%), e lesões de três vasos não foram
observadas nesta faixa de idade. A dor torácica e achados eletrocardiográficos,
não se correlacionaram com a presença de DAC. No entanto, a dor torácica
parecia prever melhor a DAC nas lesões mitrais do que nas lesões aórticas. Os
autores argumentam que uma possível explicação para a ocorrência de dor
torácica nas lesões aórticas seria a hipertrofia ventricular esquerda e o aumento
da pressão sistólica intracavitária do ventrículo esquerdo, que ocorre na estenose
aórtica.
Raungratanaamporn et al. (op. cit.) sumarizam seus achados notando
especialmente que a incidência de DAC observada no estudo foi baixa, tendo sido
mais comum entre homens, pacientes com idade avançada, na doença valvar
aórtica e na insuficiência mitral com dor torácica.

Os outros tipos de lesões

valvares não se correlacionaram com a presença de DAC, e lesões
multivasculares foram um evento raro em pacientes com menos de cinqüenta
anos.
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San José et al. (1997) conduziram um estudo em uma população
espanhola com o objetivo de buscar critérios de indicação de coronariografia, e
avaliaram

retrospectivamente

a

prevalência

de

enfermidade

coronariana

significativa em 511 pacientes, com diagnóstico de valvopatia a partir de métodos
não-invasivos, submetidos à coronariografia pré-operatória entre 1991 e 1996. A
média de idade dos pacientes era de 64 anos. A valvopatia mitral foi observada
em 135 pacientes, a valvopatia aórtica em 234, e a mitroaórtica em 142. Dos 511
pacientes estudados, 30% referiram angina. Os fatores de risco para doença
coronariana (hipertensão arterial sistêmica, diabetes, hipercolesterolemia e
tabagismo) foram observados em 52% dos pacientes. A prevalência de DAC
grave foi de 20,3%, tendo sido significativamente maior em pacientes com angina
e com fatores de risco. A idade dos pacientes com doença coronariana também
foi maior do que aqueles que não apresentavam a doença.

A freqüência de

doença coronariana grave nos pacientes sem angina e sem fatores de risco foi
inferior a 5% nos homens com menos de sessenta anos, e de 3,5% nas mulheres
com menos de 65 anos.

Sonmez et al. (2002) estudaram a prevalência de DAC significativa em 760
pacientes com doença valvar que se submeteram à coronariografia antes da
cirurgia de troca valvar, e encontraram uma prevalência de 15,8%. A DAC não foi
identificada em pacientes com idade inferior a 45 anos que não apresentavam
nenhum fator de risco. Os autores notaram que na Turquia, onde o estudo foi
conduzido, a prevalência de DAC era menor do que em países industrializados, e
que era maior a partir dos cinqüenta anos, tanto nos homens como nas mulheres.
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Sampaio et al. (2003), autores brasileiros, avaliando a prevalência de DAC
de natureza cirúrgica em estudo retrospectivo envolvendo 3.736 pacientes
valvopatas operados, observaram uma prevalência de DAC cirúrgica em 3,2%
dos pacientes.

Os autores concluem que a prevalência DAC de natureza

cirúrgica em valvopatas é semelhante àquela encontrada na população geral. A
valvopatia aórtica seria a associação mais freqüente, e a DAC de natureza
cirúrgica seria mais comumente observada em pacientes acima de cinqüenta
anos.

Zapolski (2004) avaliou a prevalência de DAC em 155 pacientes com
doença valvar adquirida, sendo 54 do sexo feminino e 101 do sexo masculino,
com média de idade de 58,2 anos. A estenose aórtica foi a lesão mais freqüente
(47,7%). A freqüência de estenose mitral foi de 21,3%; a de insuficiência aórtica,
16,7%, e a de insuficiência mitral, 9%. Um dado relevante é que a DAC era mais
freqüente nos pacientes com doença da valva aórtica (36,5%) e menos freqüente
nos pacientes com estenose mitral (9,1%). As doenças da valva aórtica estavam
associadas à idade mais avançada e ao sexo masculino. A incidência de DAC
estava diretamente relacionada à prevalência de fatores de risco (idade, sexo,
colesterol aumentado) e ao diagnóstico de doença da valva aórtica, um dado que,
segundo os autores, sugere uma etiologia comum dessas duas condições.

2.3

Estudos sobre regionalidade

e prevalência

de

doença arterial

coronariana entre valvopatas e na população geral
A prevalência de DAC tem um caráter regional. Nos EUA, a cardiopatia
valvar é predominantemente de origem degenerativa estando, portanto, mais
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relacionada à idade. A doença reumática neste país, ao contrário do que ocorre
em outros como o nosso, está praticamente extinta (Boudoulas, 2002) e, talvez
por esta razão, os estudos que tratam doença reumática associada à DAC nessa
população não sejam abundantes na literatura. Assim, nos parece que a
freqüente indicação de coronariografias a partir dos 35 ou 40 anos em pacientes
com DAC de qualquer etiologia em outras populações vem importada dos EUA,
onde há uma alta prevalência de DAC entre valvopatas, de etiologia
predominantemente degenerativa, uma condição que atinge sujeitos mais velhos.

Salas-Lara et al. (2005), por exemplo, apontam estudos realizados no
México e no Chile demonstrando prevalências baixas de DAC entre valvopatas,
em contraste com estudos ingleses e americanos indicando prevalências maiores.
Quanto aos estudos que associam doença valvar reumática e DAC, os autores
notam que existem discrepâncias entre eles no que se refere à prevalência desta
associação nas populações mais atingidas, variando entre 8% e 29,8%.
Entretanto, eles chamam a atenção para o fato de que a freqüência de DAC é
baixa (3%) quando na ausência de fatores de risco para a doença.

De acordo com a literatura revisada, parece evidente que existe um
componente regional no que se refere à prevalência de DAC nas diferentes
populações, o que nos leva a considerar que a indicação de coronariografia, em
pacientes orovalvares, precisa ser particularizada segundo as características
demográficas e epidemiológicas de cada população.

Segundo Bonow (2006), tanto a prevalência quanto a probabilidade de
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manifestação de DAC na população geral, podem ser estimadas com base nas
variáveis: idade, sexo e fatores de risco coronariano. De acordo com o autor,
baseado em estudo americano, na população geral a prevalência de DAC é de
90% em homens de meia idade com angina típica, 50% em pacientes com angina
atípica, 16% naqueles com dor torácica não anginosa, e 4% em pacientes
assintomáticos. Ele considera ainda que entre os pacientes valvopatas, a dor
torácica pode ter múltiplas causas e, portanto, é menos específica como indicador
de DAC do que na população geral.
Entre pacientes com estenose aórtica severa a prevalência de DAC varia,
ainda de acordo com dados do autor, entre 40% e 50% naqueles pacientes com
angina típica.

Nos pacientes com angina atípica a prevalência de DAC é de

aproximadamente 25%. Nos pacientes com estenose aórtica sem dor torácica a
prevalência de DAC é em média de 20%. Mesmo em pacientes com estenose
aórtica e com menos de quarenta anos, sem dor torácica e sem fatores de risco, a
prevalência de DAC oscila entre 0% a 5%. Nos pacientes idosos, com idade
superior a setenta anos, a angina é um forte indicador de DAC.
Na estenose mitral, a prevalência de DAC relatada por Bonow (op.cit.) é de
20% e a insuficiência mitral está associada a uma prevalência de DAC de 33%.

Como mencionado anteriormente, nos EUA a cardiopatia reumática está
praticamente reduzida a zero e a estenose mitral observada lá provavelmente é
de origem degenerativa, por calcificação do anel mitral, e não por doença
inflamatória, como no caso da cardiopatia reumática. Deste modo, acreditamos
que são as prevalências elevadas de DAC que justificariam um estudo
coronariográfico pré-operatório para cirurgias de troca valvar.
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2.4 Estudos sobre as entidades clínicas em particular

2.4.1 Febre reumática e cardiopatia valvar reumática
Mais recentemente, progressos importantes em busca de uma vacina
efetiva para proteger a população contra infecção estreptocócica nasofaríngea,
abrem a possibilidade de um controle melhor da febre reumática nos países em
desenvolvimento.
A cardiopatia reumática pode ser claramente considerada a etiologia mais
freqüente das lesões orovalvares em nosso meio, como notam Argüelles,
Fiszman e Fakoury (1984). Eles apontam que, a despeito da gradativa redução da
incidência e morbidade dos surtos ativos de febre reumática, esta condição se
encontra longe de constituir enfermidade extinta ou inócua. Segundo os autores, a
profilaxia secundária da febre reumática tem sido responsável pela queda
acentuada das crises de recidiva. Entretanto, a profilaxia do surto inicial, que se
concentra em providências de caráter sócio-econômico e no correto tratamento
das infecções estreptocócicas, permanece bastante precária, uma vez que tais
providências são incompletas ou inexistentes em extensas áreas geográficas de
todo o mundo.

Como já mencionado na introdução, em nosso hospital a maioria dos
pacientes atendidos é de nível sócio-econômico baixo e, naturalmente,
encontramos com grande freqüência pacientes que durante sua infância e
adolescência, e mesmo na fase adulta, apresentaram ou ainda apresentam,
infecções repetitivas de garganta. Essas infecções predispõem os indivíduos a
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surtos agudos de febre reumática que agridem as valvas cardíacas, resultando
em valvas deformadas com função anômala e, em conseqüência, levam à
indicação cirúrgica para troca valvar. Tais observações são corroboradas por
Argüelles, Fiszman e Fakoury (op. cit.), que também chamam a atenção para o
desenvolvimento de artefatos capazes de suprir a função das valvas cardíacas
afetadas pela febre reumática. Entretanto, ao mesmo tempo em que enaltecem as
técnicas de desenvolvimento de valvas cardíacas artificiais, os autores apontam
para o fato de que “o franco deslocamento do interesse científico de práticas
profiláticas ou impeditivas da doença, para outras práticas de caráter paliativo ou
curativo é, no mínimo, maléfico para o bem estar do homem, anti-social e antieconômica.” (p. xiv).

Boudoulas (2002) chama a atenção para o fato da prevalência de febre
reumática e de cardiopatia valvar reumática ter declinado drasticamente nas
últimas décadas nos países desenvolvidos. A melhoria das condições de vida,
melhor acesso ao tratamento clínico, o uso de antibióticos, assim como
modificações naturais nos padrões de estreptococcias seriam, segundo o autor,
algumas das razões para o fato. No entanto, nos países em desenvolvimento, a
situação parece ser similar à dos países industrializados no início do século XX,
quando a febre reumática era uma das maiores causas de morte e de
incapacidade em indivíduos jovens.

Parece evidente que a cardiopatia reumática é uma doença que apresenta
um caráter social importante. Mesmo no continente europeu, constituído em sua
maioria por países ricos, na Romênia a doença valvar reumática é 2,5 vezes mais
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freqüente do que as doenças valvares degenerativas (IONESCU et al., 2003).

2.4.2 Doença arterial coronariana na estenose aórtica
Segundo Mandal e Gray (1976), a literatura demonstra que a prevalência
de DAC em pacientes com estenose aórtica varia entre 20% e 60%. Eles
estudaram sessenta pacientes com estenose aórtica, com idade entre 45 e 66
anos, e observaram que 47% desses pacientes apresentavam angina pectoris. A
DAC significativa, observada pela coronariografia, foi encontrada em 14 (23%)
desses pacientes. O gradiente sistólico através da valva aórtica foi menor nos
pacientes com angina do que naqueles sem angina. Nos pacientes com angina, o
gradiente sistólico foi maior entre os que apresentavam coronariografia normal do
que naqueles que manifestavam DAC.
Os autores apontam para o fato de que esse achado é particularmente
interessante, e se justifica em razão de uma prevalência maior de DAC naqueles
pacientes com estenose aórtica moderada, porque estes pacientes apresentariam
angina em decorrência de DAC e não da estenose aórtica.
Outros estudos corroboram tal consideração, como o de Berndt et al.
(1974), no qual a média do gradiente sistólico aórtico foi menor nos pacientes com
DAC. Entretanto, Mandal e Gray (op. cit.) notam que em alguns casos também é
possível que a isquemia miocárdica, assim como o infarto resultante de DAC,
sejam responsáveis pela diminuição do gradiente através da valva aórtica, mesmo
em uma estenose aórtica grave. A troca da valva aórtica aliviou a angina em
todos os pacientes que apresentavam coronariografias normais.
Dois de seus pacientes, que não apresentavam angina e que não foram
submetidos à coronariografia, morreram após a troca valvar, e na necropsia uma

22

insuspeitada DAC grave foi demonstrada. Eles relatam que quando a troca da
valva aórtica era combinada com a cirurgia de revascularização miocárdica nos
pacientes que apresentavam DAC, a mortalidade cirúrgica era maior e o alívio dos
sintomas menor. A angina incapacitante nos pacientes com estenose aórtica
quase sempre estava associada à DAC significativa. Os autores ainda relatam
estudos nos quais a DAC foi observada em pacientes que apresentavam
estenose aórtica, mas não apresentavam angina.

Vieweg

et

al.

(1976)

apontam

uma

freqüência

de

DAC

de

aproximadamente 50% em pacientes com doença isolada da valva aórtica e
relatam que a lesão valvar mais associada à DAC é a estenose aórtica. Quando
existe insuficiência aórtica isolada, a prevalência de DAC seria menor do que na
estenose aórtica. Os autores consideram que, quando a cirurgia de troca valvar
aórtica é necessária em pacientes com DAC significativa, a cirurgia de
revascularização miocárdica estaria indicada, se tecnicamente possível.
Neste estudo, 44 pacientes (39 homens e cinco mulheres) com doença
isolada da valva aórtica foram submetidos à coronariografia. Entre os 39
pacientes do sexo masculino, 19 com média de idade de 52,4 anos,
apresentavam DAC associada à lesão valvar. Nos vinte restantes, com média de
idade de 49,4 anos, não foi observada associação de DAC. Nos pacientes do
sexo feminino, cujas idades variavam entre 35 e 70 anos, a DAC não foi
observada. A DAC de natureza cirúrgica foi considerada quando existiam
obstruções coronarianas de pelo menos 50%. A coronariografia foi feita em todos
os pacientes indicados para troca valvar aórtica, independentemente da
existência ou não de angina de peito.
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Acar et al. (1986) consideram que a prevalência de DAC entre os pacientes
com doença valvar é alta, entre 20% e 35%, e que as medidas de detecção da
coronariopatia sem cateterização são limitadas. De acordo com os autores, em
um grupo restrito de pacientes mais jovens com estenose aórtica, a probabilidade
de ocorrência de DAC é muito baixa, principalmente se não houver evidência de
infarto do miocárdio prévio e nem calcificações coronarianas. Eles ainda
consideram que o risco de morte em decorrência do estudo hemodinâmico e da
coronariografia é muito baixo (0,42%), e que o tratamento cirúrgico simultâneo da
doença valvar e coronariana tem baixo risco cirúrgico e um bom resultado a longo
prazo.

Em estudo envolvendo 5.201 pacientes com idade igual ou superior a 65
anos, Stewart et al. (1997) observaram que a esclerose da valva aórtica estava
presente em 26% dos pacientes e a estenose aórtica em 2%. Dos pacientes com
estenose aórtica, 50% tinham DAC significativa associada.

Rapp et al. (2001) examinaram 272 pacientes com estenose aórtica, sendo
112 sem angina de peito e 160 com angina de peito. A média de idade dos dois
grupos era equiparável, 63 anos no grupo com angina e 60 naquele sem angina.
Os autores compararam os dois grupos no que diz respeito a diversas variáveis.
Na variável DAC, eles observaram uma prevalência de 29% nos pacientes sem
angina e de 43% nos pacientes com angina. Quanto à ausência de DAC, no
grupo de pacientes com estenose aórtica sem angina foi de 71%, e no grupo de
pacientes com angina foi de 57%.
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2.4.3 Doença arterial coronariana e dor torácica
Baxter et al. (1978) estudaram 129 pacientes (78 mulheres e 51 homens
com média de idade de 52 anos) portadores de doença mitral ou aórtica.

A

angina estava presente em 42% dos pacientes, sendo mais freqüente nos
pacientes aórticos (60%) do que nos pacientes com doença da valva mitral (33%).
A arteriografia coronariana apontou DAC em 26 pacientes (20%), dos quais
apenas dois não tinham angina. Não houve diferença significativa entre os dois
grupos, de doença mitral (22%) e de doença aórtica (17%), no que tange à
prevalência de DAC. No entanto, o percentual de pacientes com angina e com
DAC demonstrável na coronariografia, foi maior no grupo de doença da valva
mitral (67% contra 29%).

Vacheron et al. (1978) estudaram 159 pacientes, sendo 86 com doença da
valva aórtica, 58 com doença da valva mitral e 15 com doença da valva mitral e
aórtica, submetidos a estudo hemodinâmico pré-operatório, feito rotineiramente
em pacientes com mais de cinqüenta anos, ou em razão de dor torácica. Nos
pacientes que apresentavam dor torácica, o estudo hemodinâmico demonstrou
DAC em 22% dos pacientes com doença da valva aórtica, e em 35% daqueles
com doença da valva mitral. Na ausência de angina, a coronariografia não
mostrou evidências de DAC nem nos casos de insuficiência mitral, nem de
doença da valva aórtica.

Por outro lado, o estudo hemodinâmico permitiu a

identificação de lesões obstrutivas coronarianas latentes em três casos de
estenose mitral.

No total dessa série de pacientes, as lesões coronarianas

contra-indicaram a intervenção cirúrgica em três casos, e levaram à decisão da
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associação de uma ponte aorto-coronariana com cirurgia valvar em outros sete
casos.

Hakki et al. (1980), estudaram os achados clínicos, hemodinâmicos e
angiográficos de 90 pacientes com doença valvar aórtica significativa e
sintomática, com idade igual ou superior a quarenta anos. O objetivo era avaliar a
prevalência de angina de peito em relação à DAC e seu efeito sobre a função
cardíaca. Os resultados obtidos foram os seguintes: prevalência de angina, 66%,
sendo 39% angina típica e 27% angina atípica; prevalência de DAC, 39%;
prevalência de DAC associada à angina típica, 77%; prevalência de DAC
associada à angina atípica, 25%; apenas 6% dos pacientes que apresentavam
DAC não apresentavam qualquer tipo de dor torácica.
Os autores ainda observaram que a prevalência de DAC em pacientes com
estenose aórtica foi um pouco maior do que nos pacientes com insuficiência
aórtica ou dupla lesão aórtica, sem diferença estatisticamente significativa. Os
pacientes com insuficiência aórtica e DAC exibiram uma fração de ejeção
significativamente menor do que os pacientes com estenose aórtica e DAC. Não
foram encontradas diferenças significativas entre a fração de ejeção dos
pacientes com e sem DAC nos diferentes grupos. Os pacientes com estenose
aórtica e DAC tendiam a ter gradientes pressóricos menores do que aqueles sem
DAC. Os pacientes com DAC, insuficiência aórtica e dupla lesão aórtica tendiam
a apresentar uma pressão diastólica final do ventrículo esquerdo maior. O estudo
indicou que, apesar dos pacientes portadores de doença da válvula aórtica e
angina típica serem mais suscetíveis à presença de DAC associada, não é
possível prever com segurança a existência dessa doença, por medidas clínicas
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ou achados hemodinâmicos.

Morisson et al. (1980) revisaram prontuários de 239 pacientes submetidos
à coronariografia pré-operatória para cirurgia de troca valvar, entre 1975 e 1979.
A angina estava presente em 13 dos 95 pacientes com doença da valva mitral
isolada; em 43 dos 90 pacientes com doença isolada da valva aórtica, e em 18
dos 54 pacientes portadores de doença combinada, da valva mitral e da valva
aórtica. A DAC significativa estava presente em 85% dos pacientes com doença
da valva mitral e angina, e em apenas 33% dos pacientes com doença da valva
aórtica e angina.

Mesmo os pacientes que não manifestavam dor torácica

apresentavam uma alta prevalência de DAC: 22% dos pacientes com lesão na
valva mitral, 22% com lesão da valva aórtica, e 11% com doença combinada da
valva mitral e aórtica.
Em uma segunda fase do estudo, eles avaliaram outros fatores
supostamente preditivos da presença de DAC (idade, sexo, tabagismo e função
ventricular esquerda). A DAC tendia ser mais grave nos homens do que nas
mulheres. A diferença só foi significativa na doença isolada da valva mitral. A
gravidade da DAC aumentou com a idade. No entanto, nesse estudo, os autores
não identificaram uma idade na qual, abaixo dela, a DAC pudesse ser
seguramente excluída. Em relação à gravidade da DAC e nos índices que
avaliaram a função ventricular esquerda, não houve diferença significativa entre
fumantes e não fumantes.

Danchin et al. (1984), em estudo retrospectivo de 598 pacientes com mais
de quarenta anos, portadores de doença valvar, avaliados entre 1978 e 1981 e
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submetidos à coronariografia de rotina, observaram em um subgrupo de 149
pacientes com história de angina ou infarto, uma prevalência de DAC grave de
33%. A prevalência de DAC moderada foi de 11%. No grupo de valvopatas sem
angina (449 pacientes), a prevalência de DAC grave foi de 3,6%, e de DAC
moderada foi de 5,1%. A DAC grave foi encontrada mais frequentemente entre
os pacientes no estágio IV de dispnéia, pacientes acima de sessenta anos e com
calcificação coronariana.

Exadactylos et al. (1984) estudaram a prevalência de DAC significativa,
considerada como redução da luz do vaso igual ou maior que 50%, em 88
pacientes portadores de estenose aórtica e que necessitavam de troca valvar. Os
pacientes foram coronariografados a partir dos 35 anos, porém o paciente mais
jovem com DAC documentada tinha 44 anos. A prevalência de DAC grave nesse
grupo de pacientes foi de 34%.

Dos pacientes com angina típica, 45%

apresentavam DAC, e 15% daqueles com angina atípica apresentavam a doença.
Nenhum paciente sem dor torácica apresentou DAC significativa. Os fatores de
risco para DAC foram igualmente distribuídos entre os pacientes com e sem
obstrução coronariana significativa.

Green et al. (1985) estudaram 103 pacientes com estenose aórtica grave e
isolada, com o objetivo de determinar a relação da angina de peito com a DAC
significativa sob o ponto de vista angiográfico. Todos os pacientes se submeteram
à coronariografia, independentemente da presença ou ausência de angina. A
angina se associou significativamente à DAC com uma sensibilidade de 78% e
uma especificidade de 53%.

Contudo, 25% dos pacientes sem angina
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apresentavam DAC angiograficamente significativa, e nesses pacientes havia
uma prevalência de 70% de doença univascular.

Olofsson et al. (1985) avaliaram os benefícios da coronariografia em 329
pacientes que precisavam se submeter ao procedimento por serem portadores de
doença valvar. Os autores observaram uma prevalência de DAC grave em 32%
dos pacientes. A DAC assintomática estava presente em 13% dos pacientes. A
angina de peito demonstrou ser um pobre preditor de DAC na doença da valva
aórtica, mas teve uma maior especificidade no que diz respeito à DAC nas
doenças da valva mitral.

Mattina et al. (1986), estudaram retrospectivamente 96 pacientes com mais
de quarenta anos, portadores de estenose mitral grave, com a finalidade de
determinar a relação da angina de peito e a coexistência de DAC. Eles
encontraram DAC grave em 27 pacientes (28%). Destes, 10 (37%) apresentavam
e 17 (63%) não apresentavam angina de peito. Dos 96 pacientes estudados, 21
apresentavam angina de peito, sendo que destes 10 (48%) manifestavam DAC
angiograficamente significativa.

Dos 75 pacientes sem angina de peito, 17

(23%) tinham doença coronariana angiograficamente significativa.
Os autores chamam a atenção para o fato da angina de peito ter
apresentado uma especificidade de 84% e uma sensibilidade de 37%, no poder
de detectar DAC significativa. A pressão sistólica e diastólica da artéria pulmonar,
as médias de pressão e a resistência vascular pulmonar não diferiram entre os
grupos com e sem angina.
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Chobadi et al. (1989), acreditam que a angina de peito seja um sintoma
comum tanto na estenose aórtica como na DAC. Os autores demonstraram em
estudo feito com 146 pacientes portadores de estenose aórtica com idade igual ou
maior que 35 anos, submetidos ao estudo coronariográfico, que a ausência de
angina pode ser considerada um critério adequado para excluir a presença de
DAC. Dos 146 pacientes 60% eram do sexo masculino. A prevalência de DAC
não diferiu significativamente entre os sexos. A prevalência total de DAC foi de
37%. A idade dos pacientes oscilou entre 38 e 80 anos. A média de idade para
os homens foi de 61 anos e para as mulheres de 66 anos. A prevalência de DAC
significativa aumentou com a idade.

Nos pacientes com angina típica quase

metade apresentava DAC obstrutiva, ao passo que nos pacientes com dor
torácica atípica ou sem dor, a prevalência da doença foi significativamente mais
baixa. Nos pacientes com angina de peito, a prevalência de DAC foi de 48%, nos
pacientes com dor atípica foi de 25% e nos pacientes sem dor foi de 23%.

Alexopoulos et al. (1993) estudaram o significado da angina de peito em
pacientes com doença da valva aórtica e a necessidade da arteriografia
coronariana antes da troca valvar. História de dor torácica e achados
arteriográficos foram revisados em 333 pacientes com idade igual ou superior a
quarenta anos, portadores de lesão valvar aórtica.

A estenose aórtica foi

encontrada em 142 pacientes, sendo 87 com dupla lesão aórtica, e em 104 com
insuficiência aórtica. A prevalência de DAC foi similar entre os diferentes tipos de
lesão aórtica: 30% nos pacientes com estenose aórtica, 34% nos pacientes com
dupla lesão aórtica, e 21% naqueles com insuficiência aórtica. A angina de peito
foi mais freqüente nos pacientes com estenose aórtica (56%). Na dupla lesão
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aórtica ela foi observada em 53%, e na insuficiência aórtica em 24% dos
pacientes. Resultado similar foi encontrado em pacientes sem DAC.
Os autores observaram que 27% dos pacientes com DAC não tinham dor
torácica. A ausência de qualquer dor torácica foi mais freqüente entre os
pacientes mais velhos com idade igual ou superior a sessenta anos. Já nos
pacientes mais jovens a ausência de dor foi encontrada em menor escala.

2.4.4 Doença arterial coronariana na cardiopatia valvar reumática
Esplugas et al. (1980), estudaram a distribuição de lesões coronarianas
significativas em 300 pacientes, portadores de cardiopatia reumática com doença
valvar, e encontraram coronariopatia aterosclerótica grave em 11% deles.
Foram coronariografados todos os pacientes homens com mais de 35 anos, as
mulheres a partir dos 40 anos, e pacientes com menos de 35 anos, apresentando
angina. A média de idade dos pacientes era de 51 anos, sendo o mais jovem
com 21 e o mais velho com 71 anos. Foram consideradas lesões coronarianas
significativas, aquelas com 50% de obstrução da luz do vaso. A distribuição das
lesões ocorreu em ordem decrescente na artéria descendente anterior (56%),
artéria coronária direita (47%), artéria circunflexa (28%), artéria marginal (22%),
ramos diagonais (19%), sendo o tronco o sítio coronariano menos acometido
(3%). Os autores também observaram que as lesões de tronco estavam
associadas à insuficiência aórtica. O estudo conclui que a distribuição das lesões
coronárias nos pacientes reumáticos é similar à distribuição observada nos
pacientes portadores de cardiopatia isquêmica.
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Em seu estudo, Chun et al. (1982) observaram em 82 pacientes com
estenose mitral submetidos à coronariografia, uma prevalência de DAC de 26%.
Não se correlacionaram com a presença de DAC as variáveis: características da
área valvar mitral, débito cardíaco, pressão arterial pulmonar, resistência vascular
pulmonar, pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, fração de ejeção
ventricular, e dor torácica atípica. Por outro lado, a correlação foi observada nas
variáveis: sexo, idade e presença de angina de peito. A DAC foi identificada
apenas após os quarenta anos, e mais freqüentemente em homens com angina
de peito.

Marchant, Pichard e Casanegra (1983), analisaram a prevalência de DAC
em cem pacientes com doença valvar cardíaca de origem reumática no Chile. A
coronariografia foi feita em todos aqueles encaminhados para cateterização
cardíaca, portadores de doença valvar cardíaca e com mais de cinqüenta anos, e
em

pacientes

que

apresentavam

angina

de

eletrocardiográficas com características isquêmicas.

peito

ou

alterações

A DAC significativa foi

considerada quando havia 50% ou mais de obstrução da luz do vaso. Sua
prevalência neste grupo foi de 14%. Nos pacientes com doença da válvula mitral
a prevalência de DAC foi de 7%, e nos pacientes com doença da válvula aórtica
foi de 18%. Nas valvopatias combinadas, mitral e aórtica, a prevalência foi de
21%. A angina de peito estava presente em 14% dos pacientes com doença da
valva mitral, e em 63% com lesão da valva aórtica. Nos pacientes com lesão
combinada mitro-aórtica a angina de peito estava presente em 53%. Apenas 57%
dos pacientes com DAC tinham angina de peito, e 20% deles apresentavam DAC.
Os parâmetros hemodinâmicos e a fração de ejeção ventricular esquerda não se
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correlacionaram com a presença ou ausência de DAC.
Os autores concluem que em pacientes com doença valvar cardíaca, a
prevalência de DAC é baixa no Chile quando comparada a estudos da literatura
inglesa. Eles sustentam que a angina nem sempre está associada à DAC, e que
esta freqüentemente se apresenta na ausência de angina.

Rangel et al. (1996), observaram entre 407 pacientes com cardiopatia
reumática uma prevalência baixa de DAC (8,3%) quando comparada a outros
estudos. Os autores ressaltam que prevalências baixas de DAC foram
encontradas em populações latinas semelhantes, como mexicana, francesa e
espanhola. Ainda segundo os autores, é possível que essas diferenças sejam
geográficas e populacionais e que esta baixa freqüência de aterosclerose
coronariana, associada a valvopatias, eleva o custo versus benefício da
coronariografia. Os autores apontam que a média de idade dos pacientes
valvopatas com DAC é maior do que daqueles sem DAC, e que a média de idade
das mulheres com DAC é maior que a média de idade dos homens com a
doença.

Chu et al. (2001) avaliaram a prevalência de DAC em 119 pacientes
chineses, com mais de quarenta anos, com estenose mitral grave de origem
reumática, encaminhados para valvoplastia mitral percutânea com balão. Eles
observaram uma prevalência de DAC de 1,7%, chamando a atenção para essa
baixa prevalência. No estudo, 74% dos pacientes eram do sexo feminino, com
média de idade de 55 anos. A prevalência dos fatores de risco para DAC se
apresentou do seguinte modo: a hipertensão foi encontrada em 22% dos
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pacientes; o diabetes mellitus em 4%, a hipercolesterolemia (considerando
colesterol igual ou maior que 240mg/dl), em 5%; a hipertrigliceridemia
(considerada quando igual ou maior que 150 mg/dl), em 13%; o uso de cigarros,
em 7%; a DAC (considerando na angiografia uma estenose maior que 50% da
luz do vaso), em 1,7%.
Os autores notam que, embora a prevalência de DAC nesse grupo de
pacientes chineses com doença mitral reumática tenha sido muito menor do que a
encontrada em outros estudos, os mecanismos definitivos para tal prevalência
requerem estudos posteriores.

Bozbas et al. (2004), estudaram 346 pacientes submetidos à cirurgia em
decorrência de doença valvar de origem reumática.

Desse total, 218 foram

coronariografados e a prevalência de DAC encontrada foi de 18,8%. A média de
idade dos pacientes com DAC era de 57,3 anos, e daqueles sem DAC de 50,5
anos. Os pacientes com DAC mostraram uma prevalência significativamente
maior de fatores de risco, como diabetes, hipertensão, tabagismo e história
familiar.

Guray et al. (2004) avaliaram o estudo coronariográfico de 837 pacientes
portadores de estenose mitral, a fim de examinar a prevalência de DAC no grupo.
A idade dos pacientes variava entre 35 e 77 anos; 355 pacientes eram do sexo
masculino e 482 do sexo feminino. A prevalência de DAC no grupo foi de 7,5%. A
média de idade dos pacientes com DAC era de 59 anos, e daqueles sem DAC era
de 49 anos. Os fatores de risco, tais como, diabetes, hipertensão arterial
sistêmica, história familiar e dislipidemia, bem como a angina de peito foram mais
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freqüentes entre os pacientes com DAC.

Jose et al. (2004), avaliaram a prevalência de DAC em 376 pacientes, com
média de idade de 51,2 anos, portadores de cardiopatia valvar de etiologia
reumática, sendo 76,3% deles do sexo masculino, com mais de quarenta anos, e
submetidos à coronariografia antes de serem encaminhados para cirurgia de troca
valvar. Foi considerada angiograficamente DAC, lesões obstrutivas com 50% ou
mais da luz do vaso. A prevalência total de DAC grave foi de 12,2%. Os autores
apontam que a prevalência observada neste grupo (de pacientes indianos), foi
baixa quando comparada com a de estudos ocidentais, sugerindo a existência de
algum fator protetor para DAC naquela população.

Alguns

investigadores

têm

tentado

determinar

previamente

à

coronariografia, a presença de DAC significativa. O estudo de Salas-Lara et al.
(2005) é um exemplo. Eles examinaram a sensibilidade e a especificidade, assim
como os valores preditivos e negativos de um índice prognóstico para
diagnosticar a DAC significativa em pacientes com valvopatia cardíaca reumática.
Este índice foi obtido a partir das variáveis: pressão arterial diastólica, número
total de cigarros consumidos ao longo da vida, severidade da angina de peito,
antecedentes de história familiar de cardiopatia isquêmica, idade em anos,
tabagismo atual e, finalmente, concentração total de lipoproteínas HDL e
colesterol

séricos. Nesse

estudo

prospectivo,

observacional,

transversal,

consecutivo e comparativo foram estudados homens e mulheres entre 30 e 78
anos com valvopatia cardíaca reumática submetidos ao cateterismo cardíaco e à
coronariografia. Os autores observaram uma prevalência de 7,84% de
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aterosclerose significativa nas artérias coronárias.

A sensibilidade do índice

utilizado foi de 50%, enquanto a especificidade foi de 80,85%. O valor preditivo
positivo foi de 0,18 e o negativo de 0,95.
Eles concluem que o índice prognóstico analisado é útil para prever a
ausência da enfermidade coronária significativa em pacientes com valvopatia
cardíaca reumática. Entretanto, ele não é útil para identificar a DAC significativa
nesses pacientes. O estudo ainda apontou que a idade, o sexo, e os sinais e
sintomas isolados são preditores pobres de DAC significativa, mas enfatizam que
encontrar um índice prognóstico para evitar a arteriografia coronariana
desnecessária é de fundamental importância.

2.5 Associação de doença arterial coronariana em valvopatas com fatores
de risco
Doblas et al. (1998) estudaram retrospectivamente no período de 1989 a
1994, 541 pacientes com doença valvar submetidos à coronariografia, sendo 301
homens e 240 mulheres com média de idade de 61,8 anos.

Em 13,4% dos

pacientes a DAC era superior a 50% de obstrução da luz do vaso. As variáveis
analisadas em uma regressão logística e correlacionadas à DAC foram: idade,
sexo,

angina,

hipertensão,

diabetes,

hipercolesterolemia,

tabagismo,

antecedentes familiares e presença de angina. As taxas de probabilidade para o
risco de lesão coronariana foram definidas como se segue: angina, 3.3;
tabagismo, 2.6; diabetes, 2.2; hipertensão, 1.8; idade, 1.4. Não houve correlação
de DAC com outras variáveis estudadas. A probabilidade de DAC em pacientes
com menos de 65 anos, sem angina e sem fatores de risco foi de 3%, e de 6%
naqueles com mais de 65 e com as mesmas características.
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Ramsdale et al. (1982) após estudar 643 pacientes com doença valvar,
submetidos à coronariografia antes da cirurgia de troca valvar, sugeriram um
índice estatístico prognóstico para prever a presença de DAC significativa nesses
pacientes. O índice estatístico, baseado em dados clínicos e em fatores de risco,
utilizou uma análise multivariada. O índice ou equação obtida incluiu a presença
de angina, história familiar de doença cardíaca isquêmica, idade, tabagismo,
doença da válvula mitral, sexo, além de evidências eletrocardiográficas de infarto
do miocárdio.

A equação foi validada usando dados prospectivos de 387

pacientes com doença valvar, e se mostrou eficiente para evitar 1/3 de
coronariografias de rotina, mantendo uma sensibilidade de 95% para os pacientes
com DAC.
Uma análise similar prospectiva e mais detalhada foi elaborada
incorporando-se as variáveis: pressão arterial diastólica, carga tabágica,
severidade da angina, história familiar, idade, uso atual de cigarros e a relação
total do HDL colesterol.

O método mostrou-se ainda mais eficiente na

diferenciação entre pacientes com e sem DAC, alcançando uma redução de 30%
de coronariografias de rotina em pacientes com DAC significativa, sem ocorrência
de óbito. Os autores ainda observaram que a prevalência e gravidade de DAC
aumentam proporcionalmente ao número de fatores de risco.

Orlowska-Baranowska et al. (1998), em estudo retrospectivo de 1.292
pacientes portadores de doença valvar, com média de idade de 51 anos,
coronariografados antes da cirurgia para troca valvar, observaram uma
prevalência de DAC grave de 13%. Eles também notaram um aumento da
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prevalência de DAC nos pacientes com dois ou mais fatores de risco. A doença
não foi encontrada em nem um paciente sem fatores de risco e sem angina de
peito com menos de 55 anos.

2.6 Recomendações para coronariografia pré-operatória
Por se tratar de um aspecto de grande importância no presente trabalho,
nesta seção reunimos recomendações para coronariografia pré-operatória feitas
por diversos autores, a maioria deles citados em seções anteriores, onde podem
ser encontrados detalhes de seus estudos.

Coleman e Soloff (1970) observam que a DAC associada à doença valvar
é difícil de ser identificada e pode ser desfavorável no prognóstico do paciente.
Por esta razão, os autores sugerem que a coronariografia e a angiografia
ventricular esquerda devam ser feitas em todos os pacientes com idade superior a
quarenta anos que irão se submeter à cirurgia de troca valvar.

Para Bonchek et al. (1973), a coronariografia pode ser seguramente
evitada antes da cirurgia de troca valvar em muitos pacientes com aumento do
trabalho miocárdico e que não manifestem sintomas de doença isquêmica do
coração.

Eles também consideram que o procedimento pode ser evitado em

pacientes nos quais não se encontram fatores de risco para a doença isquêmica.

Considerando que a presença de um sofrimento coronariano, por menor
que seja, pode ser importante no prognóstico e na evolução pós-operatória dos
pacientes submetidos à cirurgia valvar, Hermosillo et al. (1974) sugerem que a

38

coronariografia seja indicada para todos os pacientes com mais de quarenta anos,
candidatos ao cateterismo, para quantificar o dano valvar.

Apesar de Mandal e Gray (1976) observarem que a cirurgia combinada de
troca da valva aórtica com a revascularização miocárdica implique uma
mortalidade cirúrgica maior, os mesmos sugerem que a coronariografia deve ser
feita em todos os pacientes acima de quarenta anos com indicação cirúrgica de
troca valvar aórtica. Tal conduta serviria como um guia para o cirurgião, com o
intuito de mostrar a necessidade de uma cirurgia de revascularização e também
para auxiliar na avaliação do risco da cirurgia.

A freqüente ocorrência de DAC significativa em adultos do sexo masculino
com doença isolada da valva aórtica indica, na visão de Vieweg et al. (1976), a
necessidade de se fazer a coronariografia em todos os pacientes que vão se
submeter à troca da valva aórtica.

Embora tenham observado que a angina apresenta maior probabilidade de
resultar de DAC na doença da valva mitral, Baxter et al. (1978) recomendam que
a coronariografia seja realizada em pacientes com doença mitral e aórtica
quando a angina está presente. Na ausência de angina eles consideram o
procedimento desnecessário, já que a DAC em seu estudo foi identificada em
apenas dois pacientes sem angina.

Vacheron et al. (1978) sugerem que na ausência da angina, a
coronariografia tenha apenas uma pequena influência na decisão de operar. No
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entanto, eles consideram que esta ausência forneça uma segurança adicional, o
que justificaria sua realização como procedimento de rotina em pacientes com
mais de cinqüenta anos, principalmente naqueles com doença valvar.

Considerando que a presença ou ausência de DAC em pacientes que vão
se submeter à troca da valva aórtica tem um significado prognóstico e terapêutico,
Hakki et al. (1980) recomendam que a coronariografia deva ser feita em todos os
pacientes com doença significativa da valva aórtica quando apresentam qualquer
tipo de dor torácica, ou naqueles com mais de quarenta anos, mesmo que não
apresentem dor torácica. O estudo coronariográfico, de acordo com os autores,
também poderia afastar anomalia congênita das artérias coronarianas.

Morisson et al. (1980) observaram que a DAC assintomática não é
incomum em pacientes com doença valvar cardíaca e recomendam que, existindo
a possibilidade de se fazer a cirurgia de revascularização nesses pacientes, a
coronariografia de rotina faça parte da investigação pré-operatória.

Chun et al. (1982) argumentam com base em seu estudo, que a existência
de DAC não pode ser rejeitada em pacientes com estenose mitral, especialmente
naqueles com mais de quarenta anos, sem que se proceda à coronariografia.

Analisando a relação entre fatores de risco e DAC em 387 pacientes com
doença valvar, submetidos à coronariografia antes da cirurgia de troca valvar,
Ramsdale et al. (1984), observaram que a DAC ocorria com maior freqüência em
pacientes com doença mitral do que naqueles com doença aórtica, e também com
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maior freqüência nos pacientes com angina do que naqueles sem angina. A
prevalência de DAC nos pacientes sem angina e sem fatores de risco foi de
apenas 3%. Em razão disso, eles sugerem que a coronariografia possa ser
evitada nesses pacientes.

Saltups (1982) avaliou angiograficamente 200 pacientes com doença
isolada aórtica e doença da valva mitral, e estudou a relação entre a doença
coronariana obstrutiva e a angina de peito. Baseado nesse estudo, ele considera
a indicação da coronariografia na avaliação pré-operatória de pacientes com
idade igual ou superior a quarenta anos, e que sejam portadores de doença da
valva aórtica ou insuficiência mitral. O valor da coronariografia, segundo ele, seria
limitado em pacientes com estenose mitral ou dupla lesão mitral que não
apresentam angina de peito.

Danchin et al. (1984) consideram que o estudo coronariográfico se justifica
em pacientes com doença valvar, e que a história de angina é de importância
vital. O procedimento também se justifica em pacientes valvares com angina,
condição na qual a coronariografia pode fornecer importantes informações. No
entanto, na ausência de angina, as informações obtidas pelo cateterismo são
pouco consistentes e só se justificam se ele servir para tornar preciso o
diagnóstico da valvopatia.

Exadactylos et al. (1984) notam que os pacientes com estenose aórtica
que não apresentem dor torácica, não requerem arteriografia coronariana de
rotina. Isto se aplicaria particularmente aos pacientes que requerem troca valvar
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aórtica de urgência.

Green et al. (1985) consideram que os pacientes com estenose aórtica
grave isolada precisam se submeter à arteriografia coronariana para identificação
da coexistência de DAC de forma segura. A ausência de angina não exclui com
segurança, acrescentam, a DAC angiograficamente significativa.

Olofsson et al. (1985) acreditam que a coronariografia precisa ser feita em
todos os pacientes portadores de doença valvar com angina de peito. Contudo, o
procedimento poderia ser evitado em pacientes jovens sem angina. Um ponto de
corte sugerido pelos autores para indicação pré-operatória de coronariografia,
antes da troca valvar, seria de 60 anos para as doenças da valva aórtica e de 65
anos

para

as

doenças

da

valva

mitral.

Essas

recomendações

não

necessariamente se aplicam a todas as regiões do mundo, em razão das
diferentes prevalências da aterosclerose coronariana, assim como a relação
custo/ benefício nas diferentes regiões.

Acar et al. (1986) ponderam sobre a necessidade de detectar lesões
coronarianas a partir da coronariografia antes da cirurgia, considerando que a
investigação de DAC precisa ser sistemática, acima de quarenta anos para os
homens, e de cinqüenta a cinqüenta e cinco para as mulheres. Abaixo dessas
idades, no entanto, a indicação de coronariografia deveria ser seletiva.

Carstens et al. (1986) consideram que a coronariografia precisa ser feita
como parte de uma investigação pré-operatória em todos os pacientes com idade
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acima de quarenta anos para os quais a cirurgia é considerada.

Savova et al. (1986) consideram que os pacientes com estenose aórtica
grave e uma função ventricular esquerda satisfatória em repouso e durante o
exercício, estariam mais propensos a serem portadores de coronárias normais.
Nesses casos, a angiografia coronariana não seria indicada porque, ainda que
existisse uma eventual obstrução coronariana, ela não seria significativa e não
produziria efeitos sobre uma correção cirúrgica.

Para Sheiban et al. (1986), a identificação de DAC significativa em
pacientes que irão se submeter à cirurgia para troca valvar é valiosa para
resultados a curto e longo prazos e, portanto, deve ser investigada em todos os
candidatos à cirurgia valvar.

Timmermans et al. (1988), examinaram 198 pacientes com idades entre 18
e 76 anos com insuficiência aórtica isolada e pura, estudados retrospectivamente
para determinar a prevalência angiográfica de DAC significativa e a sua relação
com angina de peito e fatores de risco.

Com base em seus achados, eles

concluíram que a coronariografia pode ser evitada em muitos pacientes com
insuficiência aórtica grave, se estes não apresentarem sintomas de isquemia
miocárdica ou fatores de risco que sabidamente aumentam a prevalência de DAC.

Meruane, Kauffmann e Florenzano (1989) concluem em seu estudo que a
associação de doença valvar e DAC é pouco freqüente em uma população na
qual esta última não predomina, e argumentam que a coronariografia seria
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desnecessária nesses pacientes, exceto quando existe uma forte presença de
fatores de risco ou achados clínicos sugerindo DAC, tais como angina e infarto
do miocárdio prévio.

Gupta et al. (1990) recomendam a coronariografia como procedimento de
rotina para todos os pacientes do sexo masculino com doença valvar cardíaca
com idade igual ou maior que cinqüenta anos. Nos outros pacientes com doença
valvar cardíaca, a arteriografia coronariana deveria ser recomendada com base
na situação clínica do paciente.

Alexopoulos et al. (1993) concluíram, com base em estudo que apontou um
número significativo de pacientes apresentando DAC na ausência de qualquer dor
torácica, que a coronariografia estaria recomendada antes da troca valvar para
todos os pacientes com idade igual ou superior a quarenta anos.

Azevedo e Sekeff (1994), em estudo brasileiro, ponderam que na maioria
dos pacientes com estenose mitral isolada e idade inferior a 35 anos, a
ecocardiografia e o Doppler parecem suficientes para estabelecer o diagnóstico e
o procedimento terapêutico a ser adotado. Contudo, em pacientes com mais de
35 anos o cateterismo seria importante para avaliar a anatomia coronariana.

Raungratanaamporn et al. (1995), relatam que na Tailândia a incidência de
DAC é menor do que nos países industrializados e que, em razão disso,
naturalmente, a coronariografia não se justificaria como procedimento de rotina.
Eles sugerem a indicação de coronariografia apenas em pacientes com mais de
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cinqüenta anos, mesmo na ausência de dor torácica, e especialmente na lesão
aórtica e na insuficiência mitral.

San José et al. (1997), consideram que a indicação de coronariografia préoperatória em pacientes com valvopatia depende da prevalência de DAC, que
pode variar em diferentes áreas geográficas. Com base em seu estudo, os
autores concluem que na população estudada, e em outras com epidemiologia
cardiovascular similar, a coronariografia pré-operatória deveria ser indicada em
homens com idade igual ou maior que 60 anos, e em mulheres com idade igual
ou maior que 65 anos. Em pacientes mais jovens, por outro lado, a
coronariografia deveria ser indicada apenas na presença de angina ou fatores de
risco coronariano, independentemente do tipo da valvopatia.

Doblas et al. (1998) consideram que a ausência de angina, e a presença
de ao menos três fatores de risco como tabagismo, hipertensão arterial sistêmica
e diabetes, em pacientes com menos de 65 anos, permite descartar a
possibilidade de DAC associada em pacientes valvares que serão submetidos à
cirurgia de troca valvar. Eles acreditam que a coronariografia poderia, assim, ser
evitada nesse grupo de pacientes.

Orlowska-Baranowska e Rawczyinnska-Englert (1998) argumentam com
base em seus achados, que a coronariografia não deveria ser obrigatória como
degrau diagnóstico antes da troca valvar em pacientes sem fatores de risco e sem
angina de peito com menos de 55 anos.
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Rahimtoola et al. (1998) recomendam a coronariografia em pacientes com
idade igual ou maior que 35 anos, com cardiopatia valvar e com dois ou mais
fatores de risco.

Rapp et al. (2001), sugerem que não é possível predizer a presença ou
ausência de DAC em pacientes com estenose aórtica baseando-se apenas em
sintomas. Os autores recomendam que todos os pacientes com estenose aórtica
se submetam à coronariografia na preparação para troca valvar.

Sonmez et al. (2002) consideram que a coronariografia pode ser evitada
antes da cirurgia de troca valvar em pacientes com menos de 45 anos e que não
apresentem fatores de risco ou angina.

A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a conduta nos
pacientes com doenças das valvas cardíacas, de 2003, aponta que a idade para
realização da angiografia coronariana pré-operatória é difícil ser definida. Ela
recomenda que, em geral, o procedimento deva ser realizado em homens com
mais de 35 anos, mulheres pré-menopausa com mais de 35 anos e com fatores
de risco coronarianos, e mulheres pós-menopausa.

Bozbas et al. (2004) acreditam que a prevalência de DAC em pacientes
reumáticos observada em seu estudo seja similar à da população geral com a
mesma idade (média de 57,3 anos), e que uma investigação invasiva deveria ser
recomendada apenas para os pacientes com indicações clínicas de DAC ou com
múltiplos fatores de risco.
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Guray et al. (2004), apoiados na baixa prevalência de DAC (7,5%)
observada em investigação que examinou o estudo coronariográfico de 837
pacientes

com

estenose

mitral,

concluem

que

a

coronariografia

como

procedimento de rotina não seria necessária na estenose mitral predominante,
particularmente nos pacientes mais jovens e sem fatores de risco.

Salas-Lara et al. (2005) comentam que, para alguns autores, os pacientes
com doença reumática das valvas cardíacas do sexo masculino, e idade igual ou
maior que 35 anos, precisariam obrigatoriamente se submeter à coronariografia
antes da correção cirúrgica de doença valvar. A recomendação teria como
finalidade a identificação de DAC previamente existente à cirurgia. Eles ainda
apontam que em diversos estudos a doença cardíaca reumática associada à DAC
é observada em índices que variam entre 8% e 28,9%, e que entre 70% e 92%
desses pacientes, as coronariografias apresentam-se normais. Acrescentam,
ainda, que quando os fatores de risco para DAC estão ausentes, a freqüência
desta é baixa (3%, observada em seu estudo). Os autores chamam a atenção
para o aumento da morbidade/mortalidade resultante da coronariografia, quando
realizadas indiscriminadamente, e para a relação custo/benefício, sugerindo
especialmente que a indicação de coronariografia seja examinada com atenção e
minúcia em pacientes na faixa dos quarenta anos.

Bonow (2006) sugere que a coronariografia seja feita em todos os
valvopatas do sexo masculino com indicação cirúrgica para troca valvar, com
mais de 35 anos, mulheres pré-menopausa com mais de 35 anos e com fatores
de risco coronariano, e mulheres pós-menopausa.
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2.7 O estudo hemodinâmico coronariográfico e suas complicações
Bernardes et al. (1993), investigaram 4.014 pacientes coronariopatas,
valvopatas e com doença cardíaca congênita, entre 1989 e 1991, submetidos a
procedimentos diagnósticos e de intervenção. As complicações decorrentes
desses procedimentos ocorreram em 3% dos pacientes, sumarizadas como se
segue: o índice de óbitos foi de 0,14%; a arritmia ocorreu em 0,37% dos
pacientes; complicações vasculares em 0,14%; reações vagovagais e pirogênicas
em 0,73%; infarto do miocárdio em 0,05%, e outras complicações em 1,58%. Os
autores acreditam que a cateterização diagnóstica e intervencionista, em
laboratórios de hemodinâmica experientes são procedimentos seguros e com
uma incidência reduzida de complicações maiores.

Kovac e De Bono (1996) analisaram retrospectivamente as complicações
envolvendo o tronco da coronária esquerda ocorridas durante cateterismo,
decorridas de 112.921 procedimentos, entre eles 12.849 angioplastias. As
complicações afetaram 993 pacientes (0,88%), e 6,14% delas estavam
relacionadas ao tronco. Em 93% dos pacientes as complicações foram de grande
porte, incluindo óbito na própria sala de hemodinâmica (16%), e em um intervalo
de 24h após o procedimento (15%). No intervalo de trinta dias após o cateterismo
o índice de óbitos foi de 38%. As complicações relacionadas ao tronco
contribuíram em 17% no índice de mortalidade total observada no estudo. A
cirurgia de revascularização de urgência ocorreu em 42 pacientes, com
ocorrência de 11 óbitos no final de um mês. Apenas seis angioplastias se
relacionaram com complicações do tronco, sendo a causa dano traumático do
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tronco.
Os autores concluem que os riscos e as complicações relacionadas ao
tronco de coronária esquerda são relativamente baixas, porém, quando ocorrem
põem em risco a vida do paciente e contribuem para uma boa parte da
mortalidade relacionada ao cateterismo cardíaco. Eles ainda enfatizam que, na
ausência de um procedimento não-invasivo, eficaz no diagnóstico da doença do
tronco de coronária, a melhor escolha para o paciente seria uma técnica
cuidadosa, e que aqueles que desenvolvem complicações deveriam ser
submetidos à cirurgia de emergência.
Entre outros aspectos de importância clínica do estudo apresentado,
enfatizamos que, embora as complicações do cateterismo cardíaco e as lesões
de tronco decorrentes dele ocorram em índices relativamente baixos, quando elas
ocorrem o índice de mortalidade é alto. Não apenas por ser alto e prevalente,
qualquer índice de mortalidade já justificaria uma cuidadosa e bem fundamentada
indicação de um estudo hemodinâmico diagnóstico.

Navarro et al. (1997), conduziram um estudo com a finalidade de
determinar a prevalência de complicações vasculares em pacientes submetidos a
procedimentos cardiovasculares percutâneos, identificar seus fatores preditivos, e
determinar a influência da experiência profissional e a complexidade das técnicas
utilizadas e o aparecimento das complicações. Foram estudados 1.008 pacientes
submetidos a procedimentos cardiovasculares percutâneos (750 diagnósticos e
258 terapêuticos).
de 63 anos.

Desses pacientes, 70% eram homens, com média de idade

O percentual de complicações vasculares foi de 5,6%.

Os

hematomas ocorreram em 3,6% dos pacientes; pseudoaneurismas em 1,4%;
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fístulas arteriovenosas em 0,2%; isquemia de membros inferiores em 0,2%;
hematoma retroperitonial em 0,1%, e as complicações consideradas graves em
2,8%. As variáveis que mais se associaram às complicações foram: experiência
na realização da hemostasia; tratamento prévio com Aspirina, punção na artéria
femural esquerda; permanência prolongada do introdutor, e duração da
hemostasia por mais de 30 minutos. Os autores consideram que as complicações
vasculares periféricas em procedimentos cardiovasculares percutâneos, são
baixas.

A maioria está relacionada com aspectos do procedimento que são

potencialmente evitáveis com um adequado plano de formação e treinamento.
De fato, 5,6% de complicações vasculares nos parece um índice baixo.
Entretanto,

complicações

como

pseudoaneurismas,

hematomas,

fístulas

arteriovenosas, isquemia de membros inferiores, e mesmo hematoma retroperitonial, são complicações potencialmente graves e, portanto, na avaliação da
relação risco/ benefício, a conduta precisaria revelar-se bastante favorável.

Copini et al. (1998) salientam que a dissecção coronária provocada por
procedimentos diagnósticos ocorre igualmente em ambos os sexos e que não
apresenta

relação

com

a

técnica

braquial

ou

femural,

envolvendo

predominantemente a artéria coronária direita em 67% dos casos. Segundo os
autores, existem evidências de que quando a via femural é utilizada a dissecção é
mais comum com cateteres mais finos (0,67% contra 0,04% para cateteres mais
grossos). Algumas características dos cateteres mais finos propiciam a injúria
intimal. Eles acrescentam que nas dissecções coronárias graves, o procedimento
usual é a revascularização miocárdica de emergência, principalmente no período
anterior aos stents. Os autores manifestam preferência aos stents para os casos
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mais dramáticos de dissecção iatrogênica pois envolve menor morbidade

e

economia de recursos.
Um ponto de interesse neste estudo é a ocorrência de iatrogenia pelo
cateterismo diagnóstico. Tal iatrogenia, de fato, acontence em percentuais baixos,
mas envolvem risco de vida e, quando ocorre, exige procedimentos cirúrgicos e
angioplásticos de urgência. Acreditamos que tais riscos só devem ser assumidos
mediante uma justificativa plausível.

Chandrasekar et al. (2000), avaliaram entre de abril de 1996 e março de
1998, 11.821 procedimentos de cateterismo cardíaco. Os autores observaram um
percentual de complicações decorrentes do cateterismo de 8%, sendo 3,9%
complicações

cardíacas,

2,5%

complicações

locais,

e

1,6%

de

outras

complicações. Foram consideradas complicações cardíacas episódios de
taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, episódios vasovagais, embolismo
arterial e tamponamento cardíaco. Entre as complicações locais a mais freqüente
foi o pseudo-aneurisma.
relacionadas

ao

acesso

Foram consideradas "outras complicações" aquelas
vascular,

insuficiência

renal

aguda,

acidente

cérebrovascular, reações ao iodo, ataques isquêmicos transitórios, episódios de
confusão sem déficit neurológico focal, neutropenia e trombocitopenia. As
complicações inerentes ao procedimento diagnóstico foram: complicações
cardíacas, 1,5%; complicações locais, 1,8%, e de outras complicações, 1,3%,
perfazendo, assim, um total de 4,6% de complicações inerentes ao cateterismo
diagnóstico. Os autores concluem que a cateterização cardíaca continua
apresentando uma freqüência de complicações muito baixa com uma pequena
modificação no padrão global de complicações.
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Lund et al. (2005) conduziram uma investigação prospectiva para avaliar as
complicações cerebrais decorrentes do estudo hemodinâmico cardiológico. Mais
especificamente, eles buscavam determinar a freqüência e a composição de
microembolias cerebrais, alterações morfológicas cerebrais, e comprometimento
agudo cognitivo associado à cateterização cardíaca.

Ao acaso, 47 pacientes se

submeteram à cateterização cardíaca e foram monitorados por doppler
transcraniano,

ressonância

magnética

cerebral

e

acompanhamento

neuropsicológico um dia antes da cateterização e um dia após a cateterização.
Foram detectados 754 microêmbolos cerebrais, sendo 92,1% gasosos e 7,9%
sólidos. Lesões cerebrais novas foram mais observadas quando utilizada a via de
cateterismo transradial, e estavam significativamente associadas a um alto
percentual de microembolias sólidas. Foi observado comprometimento cognitivo
em pacientes predispostos. Os autores concluem que durante a cateterização
cardíaca esquerda a microembolia cerebral, especialmente a sólida, pode
danificar o cérebro, e que a cateterização cardíaca pode expor o cérebro a um
grande risco.

2.8 Cirurgia conjunta de troca valvar e revascularização miocárdica
O aumento progressivo da população idosa observado nos paises
desenvolvidos, e também no Brasil, indica que veremos com maior freqüência a
associação de DAC com valvopatias, especialmente a estenose aórtica do idoso.
A faixa etária acima dos 65 anos é a que mais cresce no Brasil. De acordo com
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1991 e 2003
o percentual de idosos cresceu de 7,3% para 9,5% e as macro-regiões Sudeste e
Sul eram as que apresentavam o maior percentual em 2003 (10,5% e 10,4%,
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respectivamente). O índice de envelhecimento da população (número de pessoas
idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano) aumentou de 21,0 em 1991 para
35,4 em 2003. No Brasil e no Estado do Rio de Janeiro esse índice já atingia o
valor de 57,0 em 2003. Portanto, torna-se cada vez mais importante conhecer a
associação dessas patologias para melhor definir as condutas clínicas a serem
tomadas.

Loop et al. (1977) avaliaram 80 pacientes entre 1967 e 1973, submetidos à
cirurgia conjunta de revascularização miocárdica e troca valvar aórtica, e
observaram um índice de mortalidade de 9%. Os autores notam que este
percentual foi três vezes maior do que o observado em 300 pacientes sem DAC
grave, identificada em estudo coronorariográfico, e submetidos à cirurgia isolada
de troca valvar aórtica. E, ainda, que o percentual de infarto peri-operatório foi o
dobro do encontrado na cirurgia isolada. Eles relatam dados da literatura
indicando índice de mortalidade de 14% na cirurgia combinada e de 0% na
cirurgia isolada da valva, e percentual de infarto de 11% na cirurgia conjunta e de
0% na cirurgia isolada de troca valvar. Após 42 meses de follow-up, os autores
observaram que a taxa de sobrevivência foi significativamente maior nos
pacientes que se submeteram apenas à troca valvar aortica.
Observa-se claramente como a cirurgia conjunta vem acompanhada de
índices de mortalidade em curto e longo prazos, significativamente maiores do
que aqueles encontrados na cirurgia isolada de troca valvar.

Bonow et al. (1981), examinaram a hipótese de que a cirurgia de
revascularização coronariana não é rotineiramente necessária em pacientes
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portadores de DAC que se submetem à troca da valva aórtica. Eles compararam
os resultados de 55 pacientes sintomáticos com DAC, submetidos à troca da
valva aórtica sem, no entanto, se submeterem à revascularização miocárdica,
com os de 142 pacientes sem DAC, porém, submetidos à troca da valva aórtica
no mesmo período. Os resultados foram ainda comparados com os de outros
centros, nos quais a cirurgia de revascularização foi feita em pacientes com DAC
e que se submeteram à troca da valva aórtica. A mortalidade operatória foi de 4%
nos pacientes com DAC e de 5% naqueles sem DAC. A sobrevivência tardia não
foi significativamente diferente entre os dois grupos quando analisados na
população total.

Mesmo na análise do subgrupo de pacientes com estenose

aórtica, insuficiência aórtica ou dupla lesão aórtica, a sobrevivência não foi
significativamente diferente entre os subgrupos. O índice de sobrevivência foi de
80% em três anos nos pacientes com DAC, e de 82% nos pacientes sem DAC.
Entre os pacientes com DAC, 15% desenvolveram angina recorrente após troca
valvar. A média de follow-up foi de 43 meses. Apenas 6% necessitaram cirurgia
de revascularização em razão da refratariedade da angina ao tratamento clínico.
A mortalidade operatória, infarto operatório, angina recorrente, e sobrevivência a
longo prazo nos pacientes com DAC após a troca valvar foram similares àqueles
dos centros que fizeram a cirurgia conjunta. De acordo com os autores, esses
dados sugerem que a detecção pré-operatória de DAC não necessita de cirurgia
de revascularização em todos os pacientes no momento da troca valvar.

Aranky et al. (1992) estudaram retrospectivamente 717 pacientes com, no
mínimo, setenta anos submetidos à troca da valva aórtica isoladamente, ou com
cirurgia de revascularização miocárdica concomitante. As cirurgias foram feitas
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entre 1980 e 1992. As idades oscilavam entre 70 e 95 anos, sendo a média de
idade de 77 anos. Eram septuagenários 74% dos pacientes e octogenários 26%.
Os pacientes do sexo feminino perfizeram um total de 45%. A cirurgia conjunta
ocorreu em 54% dos pacientes.

A fibrilação atrial, flutter atrial ou bloqueio

cardíaco esteve presente em 16% dos pacientes. A classe funcional IV - da New
York Heart Association - esteve presente em 34% dos pacientes. A estenose
aórtica foi o diagnóstico de 88%, e a prótese mecânica foi usada em 22% dos
pacientes. A mortalidade total operatória foi de 6,6%. Para as cirurgias de troca
valvar isolada, a mortalidade foi de 4,2%, e para as cirurgias de troca valvar
associadas à revascularização miocárdica, a mortalidade foi de 8,8%, com
significância estatística. Nas mulheres, a mortalidade operatória para a troca da
valva aórtica isolada foi de 2,9%,

enquanto a mortalidade para troca valvar

associada à cirurgia de revascularização foi de 10,3%, com significância
estatística. Nos homens, correspondentemente, foi de 5,6% e 7,4% sem
significância estatística. Uma análise de regressão logística demonstrou que a
cirurgia de revascularização conjunta e a classe funcional IV, eram preditores de
mortalidade operatória nas mulheres. Nos homens, os preditores de mortalidade
significativos foram: classe funcional IV, fibrilação e flutter atrial, bloqueio cardíaco
completo e uso de próteses mecânicas.

A idade não foi um preditor operatório

de mortalidade em ambos os sexos.
Os autores concluem que a troca da valva aórtica apresenta uma
freqüência de mortalidade aceitável entre os pacientes idosos. O sexo feminino
foi um preditor significativo de mortalidade na cirurgia conjunta de troca valvar e
revascularização miocárdica. Contudo, o sexo não foi um preditor de mortalidade
operatória na troca da valva aórtica isoladamente. O avanço do processo de

55

doença, representado pela classe funcional IV, foi um preditor de mortalidade
para todos os pacientes, independentemente do sexo. Tais achados reforçam a
necessidade de indicação precoce do paciente para a cirurgia. Mostram também
como, principalmente nas mulheres, a cirurgia conjunta tem um efeito adverso.

Herlitz et al. (1997) estudaram a mortalidade e a morbidade precoces e
tardias após cirurgias, feitas entre 1988 e 1991, de troca valvar e/ou de
revascularização miocárdica em pacientes suecos. Entre 2.116 pacientes
submetidos à cirurgia de revascularização, 2% se submeteram à cirurgia
combinada da valva mitral (média de idade de 66,7 anos), e 6% da valva aórtica
(média de idade de 69,9%).

Os 92% restantes foram submetidos apenas à

cirurgia de revascularização (média de idade de 62,8 anos). Os autores notam
que o estudo foi elaborado com o propósito de avaliar o prognóstico dos pacientes
que se submeteram à cirurgia combinada de valva e de revascularização
miocárdica, e que foram considerados outros riscos indicadores para uma
evolução adversa.
Os resultados do estudo são sumarizados como se segue: o índice
mortalidade da cirurgia combinada de revascularização e de troca da valva aórtica
oscilou entre 5,9% e 10%; nos primeiros trinta dias foi observado um índice de
mortalidade de 2,2% mais baixo nestes pacientes do que naqueles submetidos à
revascularização isolada, embora sem significância estatística; o índice de
mortalidade nos primeiros trinta dias da cirurgia combinada de revascularização e
de troca da valva mitral foi de 11,4% (os autores notam que os índices de
mortalidade referidos na literatura variam entre 11,8% e 24%); entre os que
sobreviveram à cirurgia combinada de revascularização com troca da válvula
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aórtica, foi observado em follow-up de cinco anos, um índice de mortalidade de
22,1% (estudos prévios com follow-up de três a seis anos apontam, segundo os
autores, índices de mortalidade entre 7% e 28%); entre aqueles que sobreviveram
à cirurgia combinada de revascularização com troca da valva mitral, foi observado
em um follow-up de cinco anos, um índice de mortalidade de 45,2% (em
circunstâncias semelhantes, os índices referidos na literatura variam, ainda
segundo eles, entre 15% e 34%).
Os autores concluem que os pacientes submetidos à combinação de
cirurgia de revascularização com troca valvar apresentam um prognóstico
alarmante, em termos de mortalidade e morbidade, particularmente aqueles
submetidos à cirurgia combinada de revascularização e da valva mitral.
Aproximadamente, o óbito ocorre para a metade em cinco anos, e dois terços são
hospitalizados por mais de quatro semanas, após a cirurgia, durante os dois anos
subseqüentes.
Esses dados nos fazem refletir sobre a conveniência de se evitar a cirurgia
combinada, particularmente a de troca da valva mitral e de revascularização
miocárdica.

Entre 5.859 pacientes encaminhados para cirurgia vascular McFalls et al.
(2004) estudaram 510 (9%) coronariopatas graves selecionados aleatoriamente
para se submeterem ou não à revascularização miocárdica antes da cirurgia
vascular de grande porte. Os pacientes selecionados apresentavam pelo menos
70% de obstrução em uma ou mais coronárias principais, identificada a partir de
coronariorafia. As indicações para a cirurgia vascular eram: aneurisma da aorta
abdominal e doença oclusiva arterial dos membros inferiores. Entre os pacientes
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escolhidos aleatoriamente para revascularização miocárdica pré-operatória, a
angioplastia coronariana foi feita em 59%, e a cirurgia tradicional de
revascularização em 41%. Os dois procedimentos foram considerados como
equivalentes no que diz respeito a uma abordagem cirúrgica coronariana préoperatória em relação à cirurgia vascular.
A média de tempo, da escolha aleatória até a cirurgia vascular, foi de 54
dias no grupo revascularizado, e de 18 dias no grupo não revascularizado, um
tempo significativamente menor neste último grupo. Após 2,7 anos, a mortalidade
no grupo que se submeteu à revascularização foi de 22%, e de 23% no grupo que
não se submeteu à revascularização, não havendo significância estatística. No
intervalo de 30 dias após a operação vascular, o infarto do miocárdio ocorreu em
12% dos pacientes no grupo revascularizado e em 14% no grupo não
revascularizado, não havendo, também, significância estatística. Os autores
concluem que a revascularização coronariana antes da cirurgia eletiva vascular,
não altera significativamente a evolução dos pacientes a longo prazo. Baseado
nesses dados, eles enfatizam que a estratégia de revascularizar pacientes antes
da cirurgia vascular eletiva não é recomendada em pacientes com sintomas
cardiovasculariares estáveis.

2.9 Considerações finais
Após leitura dos diversos estudos sobre a prevalência de DAC entre
pacientes portadores de doença orovalvar, observamos que ela é menor em
países da América do Sul, da América Central e nos países orientais, como Índia,
China e Tailândia.

Nesses países, a etiologia predominante para as lesões

orovalvares é a cardiopatia reumática. No Brasil, a cardiopatia reumática é a
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etiologia mais freqüente das lesões orovalvares e, como vimos, isto parece
ocorrer em razão de condições sócio-econômicas bastante adversas.
Em contrapartida, nos Estados Unidos e em países europeus, com
exceção da Espanha, observamos que a prevalência de DAC entre valvopatas é
maior. Tal fato parece decorrer da maior preponderância da etiologia degenerativa
entre as lesões orovalvares nessas regiões. Assim, fica claro o caráter regional
associado às etiologias das cardiopatias valvares influenciando as prevalências
de DAC nas respectivas populações.
Em estudo nacional realizado em São Paulo, Sampaio (2003) avaliou a
prevalência de DAC de natureza cirúrgica em 3.736 pacientes portadores de
doença orovalvar, observando um percentual de apenas 3,2%. Este achado
corrobora nossa impressão inicial de que a prevalência de DAC é baixa na
população de orovalvares, particularmente na cardiopatia reumática.
Outro aspecto importante considerado em nossa revisão foi a associação,
observada em diferentes estudos, de uma maior prevalência de DAC na estenose
aórtica e na doença valvar relacionada à idade mais avançada.
Além disso, observamos na maior parte dos estudos, como a dor torácica,
particularmente a dor tipicamente anginosa, se associava à maior prevalência de
DAC.

Por outro lado, muitos dos mesmos estudos apontam para a menor

prevalência de DAC nos pacientes orovalvares isentos de dor torácica.
Observação semelhante foi feita em relação aos fatores de risco para as doenças
cardiovasculares, muito mais prevalentes nos pacientes com DAC.
Os estudos que abordavam a cardiopatia reumática, de modo geral,
mostravam prevalências mais baixas de DAC em razão da idade mais jovem e da
predominância feminina neste grupo de pacientes.
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Outros dois pontos de interesse foram: em primeiro lugar, o estudo
hemodinâmico, apesar de ser um método bastante seguro no diagnóstico das
lesões obstrutivas coronarianas, apresenta complicações que podem chegar a 8%
e, em segundo lugar, no cateterismo diagnóstico as complicações chegam a
quase 5%, como visto. Essas complicações incluem desde pseudo-aneurisma
arterial até arritmias complexas e dissecções coronarianas.
No que diz respeito às cirurgias conjuntas, observamos como o índice de
mortalidade de tais procedimentos é maior do que nas cirurgias isoladas.
Os aspectos mostrados até aqui, sugerem que se deve adequar os critérios
de coronariografia pré-operatória em pacientes orovalvares às características da
nossa população. Uma verdadeira reflexão sobre a necessidade de identificação
de DAC em populações com baixa probabilidade de apresentar a doença deveria
ser feita, uma vez que, como mostra a literatura, a cirurgia conjunta costuma
apresentar uma evolução adversa, com índices de mortalidade mais elevados.
Nas investigações pré-operatórias, apesar do cateterismo cardíaco ter sido
apontado como um método bastante seguro, com índices de mortalidade e de
complicações muito baixos (oscilando entre menos de 1% e 5% no cateterismo
diagnóstico), observamos que quando as complicações ocorrem, elas podem ser
graves e mesmo fatais, exigindo procedimentos cirúrgicos de urgência com
prognóstico bastante reservado devido à situação aguda que se impõe.
Acreditamos que a exploração de DAC nos pacientes orovalvares pelo
cateterismo, deveria ser feita apenas quando existirem evidências clínicas fortes
de sua presença. A revascularização miocárdica no momento da troca valvar se
justificaria, assim, apesar do índice elevado de mortalidade da cirurgia conjunta.

CAPÍTULO 3. OBJETIVOS

3. OBJETIVOS
3.1 Avaliar a prevalência da doença arterial coronariana em pacientes portadores
de lesões orovalvares de etiologia reumática e não-reumática, com idade igual ou
superior a quarenta anos, encaminhados para avaliação de indicação cirúrgica de
troca valvar, no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, Rio de
Janeiro no período de 1999 a 2005.

3.2 Identificar os possíveis fatores preditivos da presença de doença arterial
coronariana nesses pacientes visando definir a influência da etiologia reumática
na doença aterosclerótica coronariana.

3.3 Definir critérios de indicação de coronariografia pré-operatória nas trocas
valvares de qualquer etiologia.

CAPÍTULO 4. METODOLOGIA

4.1 Desenho do estudo
Estudo transversal de série de casos obtidos em população pré-definida.

4.2 Casuística
De janeiro de 1999 a janeiro de 2005 foram avaliados todos os 1.412
pacientes com indicação cirúrgica por doença cardíaca provenientes dos
ambulatórios e enfermarias do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro
(IECAC), Rio de Janeiro.
Desses 1.412 pacientes, 294 eram portadores de cardiopatia valvar
reumática (175 pacientes) e não-reumática (119 pacientes) com idade igual ou
superior a quarenta anos. Esses pacientes, previamente avaliados a partir de
coronariografia, foram divididos em um grupo com doença arterial coronariana
(DAC) e outro sem DAC. Os dois grupos foram ainda subdivididos em quatro
subgrupos, a saber:

(1) cardiopatia reumática com DAC
(2) cardiopatia não-reumática com DAC
(3) cardiopatia reumática sem DAC
(4) cardiopatia não-reumática sem DAC
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4.3 Critérios de inclusão
Foram considerados para a pesquisa pacientes do IECAC com lesões
primárias das valvas cardíacas de etiologia reumática e não-reumática com idade
igual ou superior a quarenta anos, encaminhados para indicação cirúrgica de
troca valvar, com cateterismo (CAT), no período de 1999 a 2005.

4.4 Critérios de exclusão
Pacientes portadores de lesões valvares secundárias.

4.5 Definição dos critérios de inclusão
Todos os pacientes portadores de cardiopatia valvar reumática e nãoreumática preencheram critérios clínicos para os diagnósticos de estenose,
insuficiência ou dupla lesão das valvas aórtica e/ou mitral, respaldados em
anamnese e em exame clínico (AZEVEDO e SEKEFF, 1994).

Entretanto, o

método ecocardiográfico foi utilizado para definir os critérios de etiologia
reumática e não-reumática (SUAIDE SILVA et al., 2003).

4.5.1 Cardiopatia valvar reumática
Foram considerados os seguintes critérios ecocardiográficos de agressão
reumática (1) na valva mitral: espessamento das bordas livres dos folhetos com
ou sem fusão comissural e do aparelho subvalvar com redução da mobilidade e
fixação do folheto posterior, e (2) na valva aórtica: espessamento das cúspides,
da borda para a base.
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4.5.2 Cardiopatia valvar não-reumática
Foram considerados os seguintes critérios ecocardiográficos de doença
degenerativa (1) da valva mitral: espessamento dos folhetos com mobilidade
preservada em borda livre; (2) na valva aórtica: degeneração fibrocálcica
caracterizada por calcificação que se iniciava na base das cúspides e se dirigia
para a borda das mesmas, e (3) na valva aórtica bicúspide: visualização de
apenas dois folhetos com espessamento das cúspides.
Quando a estenose aórtica com grande calcificação não permitia, a partir
do ecocardiograma, uma clara definição entre valva aórtica bicúspide e
degeneração fibrocálcica da valva aórtica, foi utilizado o critério idade. Para os
pacientes com idade igual ou superior a sessenta anos considerou-se
degeneração fibrocálcica, e para aqueles com idade inferior a sessenta anos
considerou-se valva aórtica bicúspide com grande calcificação e estenose valvar.
Critérios ecocardiográficos foram ainda considerados (1) no prolapso da valva
mitral: deslocamento de um ou ambos os folhetos para o interior do átrio
esquerdo, ultrapassando o plano do anel mitral; (2) na degeneração mixomatosa:
folhetos espessados e redundantes com ampla movimentação sisto-diastólica,
sem restrição à sua abertura, e (3) na rotura de cordoalha: presença de ecos
filamentares dentro do átrio esquerdo na sístole,

partindo da extremidade do

folheto comprometido, que se encontrava evertido para o átrio esquerdo.

4.5.3 Doença arterial coronariana
A DAC foi avaliada por critérios angiográficos de lesões obstrutivas iguais
ou maiores que 50% para o tronco (TC) da coronária esquerda e 70% nas
seguintes artérias: artéria descendente anterior (DA), artéria coronária direita (CD)
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e artéria circunflexa (CX).

Para a artéria marginal (MG), diagonal (DG) ou

mesmo um ramo intermediário de importância anatômica, artéria diagonalis (DI)
foi considerada DAC lesões de 70% ou mais em artérias com diâmetro maior que
3 mm. Essa quantificação foi realizada a partir de análise visual que tem um
caráter subjetivo, principalmente em filmes em tagarno, ou por angiografia
quantitativa online (QCA).
Embora apenas as lesões

graves definidas acima, de natureza

anatomicamente cirúrgica, tenham sido consideradas neste trabalho, as lesões
leves e moderadas foram classificadas para fins de registro, também por critérios
angiográficos. Foram caracterizadas como lesões leves aquelas com obstruções
menores que 50% da luz do vaso, e como lesões moderadas as que
apresentavam obstruções da luz do vaso entre 50% e menores que 70% (KING III
e DOUGLAS Jr., 1995).
As análises do filme em tagarno e da angiografia quantitativa online (QCA)
foram feitas pelo cardiologista-pesquisador e posteriormente confrontadas com os
laudos das coronariografias emitidos pelos hemodinamicistas. Na grande maioria
dos casos houve coerência nas análises dos observadores. Quando ocorria
alguma divergência de opinião, os exames eram revistos junto a um
hemodinamicista a fim de se alcançar um consenso sobre os resultados.

4.6 Definição dos critérios de exclusão
Foram excluídos os pacientes portadores de lesões valvares secundárias
como, por exemplo, grandes dilatações da aorta, aortas aneurismáticas e
aneurismas dissecantes de aorta que podem levar à insuficiência aórtica.
Também foram excluídas patologias que levam a grandes dilatações do ventrículo
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esquerdo e, conseqüentemente, à insuficiência mitral secundária a estas
dilatações como, por exemplo, as miocardiopatias dilatadas. Esses diagnósticos
foram baseados em história clínica, exame físico, critérios ecocardiográficos, e
tomografia computadorizada evidenciando aortopatias e dilatações do ventrículo
esquerdo.

4.7 Variáveis estudadas
4.7.1 Variáveis constitucionais
- idade
- sexo
- IMC (peso em quilos e altura em centímetros)
- sobrepeso
- obesidade
- IMC normal

4.7.2 Variáveis clínicas, da história e laboratoriais
- dor torácica
- típica
- atípica
- ausência de dor
- dispnéia
- hipertensão arterial sistêmica (HAS)
- doença arterial coronariana (DAC)
- tabagismo
- carga tabágica (número de anos que fumou um maço por dia)
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- história familiar (de DAC e relacionadas à doença, como HAS,
dislipidemia, acidente vascular cerebral, diabetes, doenças vasculares,
infarto do miocárdio)
- diabetes
- dislipidemia
4.8 Informações complementares relacionadas a parâmetros de definição de
variáveis
4.8.1 Bioquímicas
- glicemia de jejum
- colesterol total
- triglicerídeos

4.8.2 Métodos de imagem ou eletrofisiológicos cardíacos
- raios X do tórax em PA e perfil
- eletrocardiograma
- ecocardiograma uni e bidimensional com color Doppler

4.8.3 Uso de medicamentos
- anti-hipertensivos
- hipoglicemiantes
- hipolipimiantes.
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4.9 Avaliação clínica

4.9.1 Identificação e dados da história clínica
Todos os pacientes eram provenientes dos ambulatórios e enfermarias do
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, encaminhados para avaliação
de indicação cirúrgica para troca valvar.
Na ocasião da avaliação foram obtidos anamnese e exame físico completo.
Os pacientes levavam consigo Raios X do tórax, ecocardiograma, exames
laboratoriais e estudo hemodinâmico completo com coronariografia.
Os sintomas referidos pelos pacientes foram considerados do seguinte
modo:
(a) Dispnéia: cansaço no peito e falta de ar.
(b) Dor torácica: classificada como dor típica e dor atípica
(b.1) A dor típica foi definida pela presença de dor com localização
na região do precórdio ou retroesternal, algumas vezes na região subesternal ou
dos dois lados do peito. Referida como um mal estar comprimindo o peito ou
como sensação de "peso" ou de "queimação". Este tipo de dor foi considerada tal
como comumente se caracteriza, ou seja, como se irradiando para os braços,
sobretudo para a superfície interna do braço esquerdo indo até o cotovelo, pulso
ou dedos. No braço, a sensação pode ser de peso ou dormência. Pode ainda se
espalhar para o pescoço, garganta, mandíbula, epigástrio e dorso e, muito
freqüentemente, é expressa pelo paciente com a mão espalmada ou com o punho
fechado sobre o tórax. A angina típica também é desencadeada pelo esforço
físico, estresse emocional e pelo frio e cessa com o repouso num período de 1 a 5
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minutos e com o uso de nitratos sublingual 1 a 2 minutos após a sua ingestão.

(b.2) A dor atípica foi considerada como dor torácica que ocorre
quando o paciente se curva, move o corpo ou a cabeça, ou quando exacerbada
pela respiração profunda, aliviada pela apnéia transitória e piorada pela tosse.
Geralmente é referida pelo paciente como uma dor em pontada e geralmente é
apontada por ele com o dedo, podendo também se manifestar por compressão da
parede do tórax.
(c) Hábito de fumar: de acordo com o informado pelo paciente foi
classificado em: "nunca fumou", "parou de fumar"; "fuma atualmente"; "fuma
eventualmente". Foi considerado "parou de fumar" quando o paciente informou ter
parado de fumar por pelo menos um ano. A carga tabágica foi considerada de
acordo com a quantidade de maços/dia durante determinado período de anos.

(d) Tipos de lesão:
(d.1) Lesão mitral: foram considerados portadores de lesão mitral
pacientes com estenose mitral, insuficiência mitral, dupla lesão mitral.
(d.2) Lesão aórtica: foram considerados portadores de lesão aórtica
pacientes com estenose aórtica, insuficiência aórtica e dupla lesão aórtica.
(d.3) Lesão mitro-aórtica: quando existiam lesões graves afetando
simultaneamente a valva mitral e a valva aórtica.

4.10 Avaliação dos índices antropométricos
O peso e altura foram medidos em balança antropométrica marca Filizola,
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com os pacientes femininos vestidos apenas com avental e os homens apenas
com pijama apropriado para exames.
O índice de massa corporal (IMC = peso (kg) / altura 2 (m)) foi calculado, e
foram considerados normais os pacientes com índice de massa corporal < 25
kg/m2, com sobrepeso os pacientes com IMC entre 25 e 30 kg/m2, e obesos os
pacientes com IMC > 30 kg /m2 conforme critério da Organização Mundial de
Saúde - WHO (1998).

4.11 Avaliação da pressão arterial sistêmica e da freqüência cardíaca
A pressão arterial foi medida no membro superior direito, com os pacientes
sentados e em repouso por pelo menos cinco minutos e com o braço em repouso,
no nível da linha axilar média.
Eventualmente, dependendo do caso, aferimos a pressão arterial no
membro superior esquerdo e nos membros inferiores. O esfignomanômetro
utilizado foi o da marca TYCOS com o manguito de velcro. O manguito era
adequado à circunferência e ao comprimento do braço dos pacientes de acordo
com as normas da American Heart Association (PERLOF et al., 1993). A PA
sistólica foi considerada na fase I dos sons de Korotkov (surgimento dos sons) e a
PA diastólica na fase V (desaparecimento dos sons).
Para o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica foram utilizados os
critérios de pressão arterial sistólica ≥140 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥90
mmHg ou uso de medicação anti-hipertensiva.
A freqüência cardíaca foi obtida com o paciente em posição supina após 15
minutos de repouso pela palpação do pulso radial e contagem dos batimentos
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cardíacos por 60 segundos. Quando o paciente apresentava arritmia extrasistólica
ou fibrilação atrial, contávamos a freqüência cardíaca no precórdio pela ausculta
em razão de uma dissociação precórdio pulso.

4.12 Avaliação laboratorial
Todos os exames laboratoriais foram realizados no laboratório de patologia
clínica do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, sendo os principais
para o estudo, glicemia em jejum de 12h, dosagem do colesterol total e
triglicerídeos. As frações HDL, LDL e VLDL não foram aferidas por questões
técnicas relacionadas ao nosso laboratório na época da coleta do sangue.
As amostras de sangue venoso para a realização dos exames laboratoriais
foram coletadas pela manhã até às 9h através de punção de veia periférica do
braço sob condições padrão, e após período de jejum igual ou superior a 12
horas.
Os critérios de classificação utilizados foram: glicemia normal ≤ 110mg/dl;
glicemia alterada > 110 mg/dl e < 126 mg/dl. O critério diagnóstico de diabetes
mellitus foi preenchido caso a glicemia de jejum apresentasse valores ≥126 mg/dl
(GAVIN et al., 1998) ou abaixo desses valores, mas em uso de medicação
hipoglicemiante.
Os critérios utilizados para classificação de risco para o colesterol foram:
colesterol total < 200 mg/dl = baixo risco; colesterol total ≥200 mg/dl e ≤239
mg/dl = limítrofe; colesterol total ≥240 mg/dl = alto risco (ATP III , 2001). Para os
triglicerídeos utilizamos a seguinte classificação de risco: triglicerídeos < 150mg/dl
= normal; triglicerídeos de 150 a 199 mg/dl = limítrofe; triglicerídeos de 200 a 499
mg/dl = alto risco; triglicerídeos ≥500 = risco muito alto (ATP III, 2001) ou em uso
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de medicação hipolipimiante.

4.13 Análise estatística
Para a comparação de proporções utilizamos o teste Qui-quadrado e para
variáveis contínuas utilizamos o Teste t de Student. O Modelo Linear
Generalizado Iterativo (GLIM) foi utilizado para estimar os modelos de regressão
logística e Log linear, casos particulares do mesmo. O programa estatístico
utilizado foi o Sistema R, versão 2.3.
Para modelar o efeito de variáveis múltiplas em um desfecho dicotômico,
utilizamos a regressão logística. A regressão logística foi utilizada para observar
as variáveis relacionadas com a variável de desfecho que foi logito de DAC.
Para avaliar a associação entre as variáveis, foi utilizado um modelo de
análise multivariada denominado Log linear que tem como principal característica
não fazer distinção entre a variável dependente (ou desfecho). Todas as variáveis
são consideradas com igual importância

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

5.1 Análise descritiva dos resultados nos grupos de cardiopatia valvar
reumática e não-reumática
Nesta seção apresentamos uma análise descritiva dos resultados
observados nos dois grupos ("reumáticos" e "não-reumáticos"), inicialmente
estudados em separado. Os dados são resumidos na Tabela 1, abaixo.
Quanto às variáveis constitucionais estudadas, no grupo de reumáticos,
constituído de 175 pacientes, mais de 2/3 (121 pacientes - 69,1%) eram do sexo
feminino, uma freqüência que contrasta significativamente com a do grupo de
não-reumáticos, constituído de 119 pacientes, com um percentual bem menor de
pacientes femininos (34 - 28,6%), p <0,0001. A média de idade foi de 50,9 anos
no grupo de reumáticos, e de 63,7 anos no grupo de não-reumáticos. Não houve
diferença significativa entre os dois grupos quanto ao índice de massa corporal
(IMC). No grupo de reumáticos, IMC normal foi encontrado em 147 pacientes
(84%), sobrepeso em 22 (12,6%), e obesidade em seis (3,4%). No grupo de nãoreumáticos as freqüências foram: 89 pacientes (74,8%) com IMC normal, 23
(19,3%) com sobrepeso, e sete (5,9%) com obesidade. Na comparação dos
grupos os valores p obtidos para as três variáveis foram, respectivamente,
p=0,072, p=0,157, e p=0,470.
No que diz respeito às variáveis clínicas, da história e laboratoriais
observamos os seguintes resultados:
No grupo de reumáticos, foram encontrados 46 casos (26,3%) de dor
torácica, sendo que em apenas 12 pacientes (6,9%) ela foi classificada como dor
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tipicamente anginosa. Em contraste, no grupo de não-reumáticos a dor torácica
ocorreu na maioria dos pacientes (79 casos - 66,4%), e foi classificada como
tipicamente anginosa em um número significativamente maior de pacientes (57
pacientes - 47,9%), p <0,0001. As freqüências de dor torácica, classificada como
atípica, não foram significativamente diferentes nos dois grupos: 34 casos (19,4%)
no grupo de reumáticos, e 22 casos (18,5%) no grupo de não-reumáticos.
Ausência de dor torácica ocorreu na grande maioria dos pacientes (129 casos 73,7%) no grupo de reumáticos, ao passo que no grupo de não-reumáticos foi
observada uma freqüência significativamente menor de casos (40 pacientes 33,6%), p <0,0001.
Dispnéia foi relatada pela quase totalidade dos pacientes (169 casos 96,6%) no grupo de reumáticos, e pela maioria dos pacientes do grupo de nãoreumáticos (102 casos - 85,7%), não havendo diferença significativa entre os
grupos, p=0,140.
História familiar (de DAC e de outras condições relacionadas à doença) foi
observada em 76 pacientes (43,4%) no grupo de reumáticos, e em 66 pacientes
(55,5%) no grupo de não-reumáticos. A diferença entre os dois grupos foi apenas
marginal (p=0,056).
Tanto no grupo de reumáticos como no de não-reumáticos, casos de
tabagismo e ex-tabagismo foram detectados em quase metade dos pacientes, 87
(49,7%) no primeiro grupo, e 58 (48,74) no segundo (p=0,789).
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi diagnosticada em um número
significativamente menor de pacientes no grupo de reumáticos (52 casos - 29,7%)
do que no grupo de não-reumáticos (70 casos - 58,8%), p <0,0001.
O diagnóstico de diabetes mellitus foi feito em sete pacientes (4,0%) do
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grupo de reumáticos e em 17 pacientes (14,3%) no grupo de não-reumáticos
(p=0,003). A doença foi 3,6 vezes mais freqüente neste último grupo do que no
primeiro.
Dislipidemia foi observada em menor freqüência no grupo de reumáticos
(14 casos - 8,0%) do que no de não-reumáticos (21 casos - 17,6%), p=0,020.
A DAC estava presente em apenas sete pacientes (4%) no grupo de
reumáticos, em contraste com o grupo de não-reumáticos, no qual 40 casos
(33,6%) foram observados, ou seja, a doença foi 8,4 vezes mais freqüente neste
grupo do que no grupo de reumáticos (p <0,0001).
Comparando sumariamente os achados dos grupos de cardiopatia valvar
reumática

e

não-reumática,

as

variáveis

estudadas

que

apresentaram

significância estatística foram: sexo (predominantemente feminino no grupo de
reumáticos, e predominantemente masculino no grupo de não-reumáticos); dor
torácica tipicamente anginosa (mais freqüente no grupo de não-reumáticos);
ausência de dor torácica (maior número de casos no grupo de reumáticos); HAS,
diabetes mellitus, dislipidemia e DAC (mais freqüentes no grupo de nãoreumáticos). Por outro lado, não houve significância estatística para as seguintes
variáveis estudadas: IMC (normal, sobrepeso e obesidade); dor torácica atípica;
dispnéia; história familiar; tabagismo e ex-tabagismo.
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Tabela 1 - Comparação entre os grupos com cardiopatia valvar reumática
e não-reumática segundo as variáveis estudadas

5.2 Regressão logística
Dado que as populações de valvopatas reumáticos e não-reumáticos foram
caracterizadas como grupos heterogêneos por apresentarem características
diferentes, conforme mostrado acima, um grupo não poderia ser controle do outro
para examinar a influência da etiologia da valvopatia na determinação da
presença de DAC.
Do ponto de vista clínico, inicialmente nos parecia que a baixa prevalência
de DAC de etiologia reumática estivesse refletindo a existência de algum fator
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protetor para a doença, em pacientes reumáticos. Na primeira análise, quando os
grupos de cardiopatia valvar reumática e não-reumática foram estudados
separadamente, os resultados apontaram para uma explicação alternativa: a de
que a baixa prevalência decorria das características demográficas e clínicas desta
população (por exemplo, predominância do sexo feminino e idade jovem).
Era possível então que a etiologia, reumática ou não-reumática, estivesse
exercendo influência sobre nossa primeira análise. Assim, para proceder a um
exame mais abrangente e avaliar a importância de todas as variáveis estudadas,
tomando-se o grupo como um todo, era preciso verificar antes, a possibilidade
desta influência. Para tanto, foi realizada uma análise de regressão logística em
que a DAC é considerada a variável dependente em um modelo que toma as
demais variáveis como determinantes.
As variáveis incluídas na regressão logística para se observar sua relação
com a DAC foram: sexo, idade, IMC (sobrepeso e obesidade), dor torácica, típica,
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo, e ser de
etiologia reumática. Considerando que a mediana das idades foi 54 anos, o corte
para a idade na análise foi: idade inferior a 55 anos e igual ou superior a 55 anos.
Os resultados obtidos na análise de regressão logística são descritos como
se segue. As variáveis que se relacionaram significativamente com a variável
dependente DAC, foram: idade, dor torácica típica, hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus e dislipidemia. As variáveis tabagismo e sexo, apesar de não
apresentarem significância estatística na regressão logística, foram mantidas no
modelo dada sua importância clínica na DAC, como ficará mais claro quando
tratarmos da análise feita com base no modelo Log linear (v. seção 5.3).
A etiologia reumática não demonstrou ser uma variável determinante de
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DAC, o que nos permitiu proceder a análises do grupo como um todo, isto é,
envolvendo os 294 pacientes valvopatas, independentemente da etiologia da
valvopatia, se reumática ou não-reumática (v. seções 5.3, 5.4 e 5.5).
Após a retirada das variáveis sem importância clínica e estatística para o
modelo, encontramos a expressão final:

Logito (DAC) = -5,07 + 0,78 sexo + 0,04 idade + 2,05 dor torácica típica+ 0,91 Hipertensão
arterial sistêmica +2,04 diabetes +1,64 Dislipidemia + 0,57 tabagismo; onde:
Logito (DAC) = Ln { Pr(DAC = 1) / Pr (DAC = 0) }

Os resultados estatísticos detalhados da regressão logística encontram-se
no Anexo 2.

5.3 Modelo Log linear
O modelo de regressão logística foi utilizado para verificar a influência da
etiologia da valvopatia sobre a prevalência de DAC, já que os dados da primeira
análise (seção 5.1) evidenciavam que os dois grupos eram heterogêneos. Além
disso, como mencionado, foram consideradas duas explicações para a baixa
prevalência de DAC nas valvopatias reumáticas. A primeira impressão, baseada
na experiência clínica, sugeria que a baixa prevalência poderia decorrer de algum
fator protetor desta etiologia sobre a doença. A segunda, evidenciada na análise
dos dois grupos em separado, apontava para o fato de esta baixa prevalência
decorrer das características demográficas e clínicas desta população, como
predominância do sexo feminino e idade jovem. No entanto, a etiologia reumática
não demonstrou ser uma variável determinante de DAC.
Para sustentar os resultados encontrados na regressão logística, foi
construído um novo modelo linear generalizado (Log linear) capaz de examinar as
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relações de interdependência entre todas as variáveis, e não somente a relação
entre DAC e as demais variáveis obtidas na regressão logística.

Esse é um

modelo de análise multivariada, que se caracteriza por tratar todas as variáveis
com o mesmo nível de importância, e não como variáveis desfecho e explicativas.
As variáveis que isoladamente se mostraram significativas no modelo
foram: DAC, sexo, idade, dor torácica típica, hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus, e dislipidemia.
Na relação de interdependência (interação) de segunda ordem entre as
variáveis, foi encontrada associação entre DAC e sexo masculino; DAC e idade ≥
55 anos; DAC e dor torácica típica; idade ≥ 55 anos e dor torácica típica; DAC e
hipertensão arterial sistêmica; idade ≥ 55 anos e hipertensão arterial sistêmica;
DAC e diabetes; dor torácica típica e diabetes; hipertensão e diabetes; DAC e
dislipidemia; diabetes e dislipidemia.
Na relação de interdependência de terceira ordem entre as variáveis foi
encontrada associação entre DAC, dor torácica típica e diabetes; DAC,
hipertensão arterial sistêmica e diabetes e, ainda, associação de DAC, diabetes e
dislipidemia.
A expressão final do modelo log linear foi :

Ln Pr (dac, sx, id, dt, has, dm, disl) = θ + λdac + λsx + λid + λdt + λhas + λdm + λdisl +
λdac:sx + λdac:id + λdac:dt + λid:dt + λdac:has + λid:has + λdac:dm + λdt:dm + λhas:dm
+ λdac:disl + λdm:disl + λdac:dt:dm + λdac:has:dm + λdac:dm:disl; onde:
λx:y:z = Ln Pr(x,y,z)

Os resultados estatísticos detalhados do modelo Log linear encontram-se
no Anexo 2.
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Figura 1 - Modelo Log linear demonstrando a interdependência dos
fatores de risco para doença arterial coronariana na faixa etária ≥ 55 anos
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Resumindo os achados desta análise, entre as variáveis estudadas
aquelas que se relacionaram diretamente com a DAC no modelo Log linear foram
sexo, idade igual ou superior a 55 anos, hipertensão arterial sistêmica, dor
torácica típica, diabetes e dislipidemia.

As variáveis de maior coeficiente e,

portanto, de maior peso para DAC, foram dor torácica típica, diabetes, e
dislipidemia.
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5.4 Análise descritiva das características demográficas e clínicas da
população estudada
Após a análise do grupo de reumáticos e não-reumáticos, observarmos
que a etiologia reumática não exercia nenhuma influência sobre a DAC, o que foi
sustentado pela logística. Procedemos assim ao estudo do grupo como um todo,
não nos importando mais a etiologia.
Entre os 294 pacientes estudados, foram observados 146 com idade igual
ou superior a 55 anos (49,6%), e 148 (50,3%) com idade inferior a 55 anos. A
média de idade da população total foi de 56 anos e a mediana foi de 54 anos. Na
população total havia 139 homens (47,3%) e 155 mulheres (52,7%). Sobrepeso e
obesidade, vistos em conjunto nesta análise, foram observados em 58 pacientes
(19,7%); dor torácica típica em 69 pacientes (23,5%); dor atípica em 56 (19%);
ausência de dor em 169 (57,5%); hipertensão arterial sistêmica em 122 (41,5%);
diabetes em 24 (8,2%); dislipidemia em 35 pacientes (11,9%); DAC em 47
pacientes (16%); história familiar em 142 pacientes (48,3%) e, finalmente, hábito
de fumar em 145 pacientes (49,31%). Os dados são mostrados na Tabela 2,
abaixo.
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Tabela 2 - Características demográficas e clínicas da população total

5.5 Análise descritiva das características clínicas da população com doença
arterial coronariana e sem doença arterial coronariana
Uma vez estudado o grupo como um todo, observamos as diferenças que
existiam nas características dos pacientes com e sem DAC.
Como pode ser visto na Tabela 3, abaixo, na comparação entre os dois
grupos, com e sem DAC, foram observadas as seguintes características:
Dos 294 pacientes estudados, 247(84,2%) não apresentavam DAC e 47
(16%) apresentavam a doença.
No grupo de pacientes com DAC, o percentual daqueles com idade igual
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ou superior a 55 anos foi proporcionalmente muito maior (83%) do que o
percentual observado no grupo de pacientes sem DAC (43,3%), p <0,0001. Em
contraste,

o

percentual

daqueles

com

idade

inferior

a

55

anos

foi

proporcionalmente muito menor (17%) no grupo com DAC do que no grupo sem
DAC (56,7%) na mesma faixa etária, p <0,0001.
O percentual de pacientes do sexo masculino foi significativamente maior
(70,2%) no grupo com DAC do que no grupo sem DAC (43%), p <0,0001. Em
contrapartida, o percentual de pacientes do sexo feminino foi significativamente
menor (29,8%) no grupo com DAC do que grupo sem DAC (57,1%), p <0,0001.
A dor torácica típica foi observada em uma freqüência significativamente
maior de pacientes (68,1%) no grupo com DAC do que no grupo sem DAC (15%),
p <0,0001. A ausência de dor foi observada em uma freqüência significativamente
menor de pacientes (17%) no grupo com DAC do que no grupo sem DAC
(65,2%), p <0,0001. Não houve diferença significativa entre os dois grupos no
que diz respeito à variável dor atípica, p=0,73.
A hipertensão arterial sistêmica foi observada em um percentual
significativamente maior de pacientes no grupo com DAC (68,09%) do que no
grupo sem DAC (36,44%), p <0,0001.
O diabetes estava presente em um percentual significativamente maior de
pacientes no grupo com DAC (27,7%) do que no grupo sem DAC (4,4%),
p <0,0001. Similarmente, a dislipidemia estava presente em um percentual
significativamente maior de pacientes no grupo com DAC (27,7%) do que no
grupo sem DAC (8,9%), p <0,0001.
A estenose aórtica foi encontrada com mais freqüência no grupo com DAC
(66%) do que no grupo sem DAC (31,6%), p <0,0001. Em contraste, a estenose
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mitral foi menos freqüente neste último grupo (8,5%) do que no grupo sem DAC
(31,6%), p <0,0001.
No que diz respeito aos fatores de risco, foram observadas diferenças
significativas a presença de: um fator de risco (menor no grupo com DAC, 10,6%,
do que no grupo sem DAC, 36,8%, p <0,0001); três fatores de risco (maior no
grupo com DAC, 29,8%, do que no grupo sem DAC, 15%, p=0,05), e de cinco
fatores de risco (maior no grupo com DAC, 8,5%, do que no grupo sem DAC,
0,8%, p <0,001).
Sobrepeso e obesidade, história familiar, e tabagismo e ex-tabagismo,
como ocorreu com a dor atípica, não foram significativamente diferentes nos dois
grupos. Os percentuais e os valores p foram, respectivamente, 23,4% no grupo
com DAC e 19% no grupo sem DAC, p=0,79; 57,4% no primeiro grupo e 46,6%
no segundo, p=0,39; 61,7% no primeiro grupo e 47% no segundo, p=0,18.
Também não foram significativamente diferentes nos dois grupos a
presença de dois e quatro fatores de risco. Os percentuais observados foram,
respectivamente, 40,4% no grupo com DAC contra 27,9% no grupo sem DAC
(p=0,23) e, 8,51% no grupo com DAC contra 4,4% no grupo sem DAC (p=0,51).
Na variável ausência de fatores de risco observou-se um percentual menor no
grupo com DAC (2,1%) do que no grupo sem DAC (15%), mas essa diferença não
se mostrou significativa (p=0,06).
Esses achados podem ser sumarizados como se segue:
Na faixa etária de 55 anos ou mais o percentual de prevalência de DAC foi
maior do que na faixa etária inferior a 55 anos. A freqüência de DAC foi maior no
sexo masculino do que no sexo feminino.
No grupo com DAC foram observados percentuais significativamente
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maiores nas seguintes variáveis: dor torácica típica, hipertensão arterial sistêmica,
diabetes, dislipidemia, estenose aórtica, índice de carga tabágica, presença de
três e cinco fatores de risco. No grupo sem DAC foram observados percentuais
significativamente maiores nas variáveis: ausência de dor, estenose mitral e
presença de apenas um fator de risco.
Não houve diferença significativa entre os grupos quanto às seguintes
variáveis: sobrepeso e obesidade, história familiar, dor atípica, tabagismo e extabagismo, presença de dois e quatro fatores de risco e, ainda, ausência de
fatores de risco.
Tabela 3 - Características clínicas da população com doença arterial coronariana
e sem doença arterial coronariana

* Comparação entre ausência de fatores de risco com a presença de 1, 2, 3 ,4 e 5 fatores de risco, respectivamente, entre
pacientes com e sem DAC. ** Número de anos que fumou um maço por dia.
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5.6 Características anatômicas das lesões coronarianas
Como mencionado anteriormente (seção 4.5.3), embora apenas as lesões
graves tenham sido consideradas como critério da presença de DAC neste
trabalho, as lesões leves e moderadas também foram classificadas para fins de
registro. Nesta seção descrevemos todos os casos de lesões coronarianas
observadas na amostra (v. Tabela 4, abaixo).
Dos 294 pacientes estudados 59 (20,06%) apresentavam DAC, sendo 47
(79,66%) com lesões graves, 7 (11,86%) com lesões moderadas, e 5 (8,47%)
com lesões leves. Um total de 235 (79,93%) pacientes apresentavam coronárias
normais.
Entre os 59 pacientes com DAC, 29

(49,15%)

apresentavam lesões

uniarteriais, 17 (28,81%) biarteriais, 9 (15,25%) triarteriais, e 4 (6,77%)
apresentavam lesões de tronco.
Entre os 29 casos de lesão uniarterial, 14 (48,27%) envolviam a DA; 10
(34,48%) a CD; 4 (13,79%) a CX, e apenas um (3,44%) a DI. Não foi observado
nenhum caso envolvendo isoladamente o tronco. Entre os 17 casos de lesão
biarterial, observamos 8 (47,05%) com lesão combinada da DA e da CD; 5
(29,41%) da DA e da CX; 3 (17,64%) da CD e da CX, e apenas um caso (5,88%)
da DA e da DI. Nenhum caso envolvendo a CD e a DI foi observado. Apenas um
envolvimento simultâneo da DA, CX e CD foi observado entre os 9 casos de lesão
triarterial. Entre os 4 casos de lesão do tronco, em 2 havia comprometimento
combinado da CD, e nos outros dois da CD e da CX.
Em ordem decrescente, entre os 59 casos, os vasos mais envolvidos pela
DAC foram: DA, 38 casos (64,40%); CD, 33 (55,93%); CX, 23 (38,98%); TC, 4
(6,77%), e DI, 2 (3,38%).
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Tabela 4 - Características angiográficas dos 294 pacientes

Caracteristicas

N

%

Coronárias normais

235

79,93

Severidade de DAC

59

20,06

Leve

5

8,47

Moderada

7

11,86

47

79,66

29

49,15

DA

14

48,27

CD

10

34,48

CX

4

13,79

DI

1

3,44

17

28,81

DA + CD

8

47,05

DA + CX

5

29,41

CD + CX

3

17,64

DA + DI

1

5,88

9

15,25

9

100

4

6,77

TC + CD

2

50,00

TC + CD + CX

2

50,00

DA

38

64,40

CD

33

55,93

CX

23

38,98

TC

4

6,77

DI

2

3,38

Grave
Número de vasos lesados
Uniarteriais

Biarteriais

Triarteriais
DA + CX + CD
Tronco de coronária

Freqüência de envolvimento dos vasos
coronarianos
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5.7 Estimativas de probabilidade de doença arterial coronariana com base
no modelo logístico
O modelo de regressão logística estimado para os dados deste estudo
forneceu as probabilidades de DAC indicadas nos Quadros 1-4 (abaixo), com as
diversas combinações, por sexo e idade, dos fatores de risco preditivos da
doença (dor torácica típica, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, tabagismo
e diabetes).
A estimativa de probabilidade foi feita, para ambos os sexos, nas seguintes
idades: inferior a 55 anos, e igual ou superior a 55 anos, considerando a mediana
observada de 54 anos. Optamos ainda por estender essa estimativa para as
idades: inferior a 60 anos e igual ou superior a 60 anos. Como as probabilidades
foram semelhantes nessas idades, vamos nos referir apenas às últimas.
Como pode ser observado no Quadro 1, abaixo, o modelo logístico estimou
que a probabilidade de DAC de uma mulher com menos de 60 anos, sem dor
torácica típica e sem os fatores de risco é, percentualmente, de 0,5%.
Adicionando a hipertensão arterial sistêmica (HAS), a probabilidade sobe para
1,5%. A dislipidemia confere uma probabilidade de 2,3%, o tabagismo, 1,1%, e o
diabetes, 3,1%.
Na presença de dois fatores de risco, a probabilidade de uma mulher sem
dor torácica típica apresentar DAC é de 3,2%, se os dois fatores de risco forem
HAS e tabagismo. A probabilidade é maior se a HAS ocorrer concomitantemente
à dislipidemia (6,5%), e maior ainda se ocorrer junto ao diabetes (8,7%). Se os
dois fatores de risco forem tabagismo e diabetes, a probabilidade é maior (6,5%),
do que se o tabagismo estiver associado à dislipidemia (4,8%). No entanto, a
probabilidade aumenta de modo importante se os dois fatores de risco forem
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dislipidemia e diabetes (12,8%).
Ainda na ausência de dor torácica típica, quando existem três fatores de
risco, a probabilidade de DAC aumenta progressivamente na associação de:
HAS, dislipidemia e tabagismo (13,2%); HAS, tabagismo e diabetes (17,2%);
dislipidemia, tabagismo e diabetes (24,2%).
A probabilidade de DAC quando os quatro fatores de risco estão
associados (HAS, dislipidemia, tabagismo e diabetes) é de 49%, se a dor torácica
típica estiver ausente.
Uma mulher com menos de 60 anos apresenta uma probabilidade de DAC
de 4,6% se apenas a dor torácica típica estiver presente. Quando, além dela,
existe um fator de risco, a probabilidade aumenta progressivamente na
associação com tabagismo (9,5%); com HAS (12,6%); com dislipidemia (18,1%),
e com diabetes (23,2%).
Se dois fatores de risco estiverem associados à dor torácica típica, a
probabilidade de DAC aumenta progressivamente quando os dois fatores de risco
são: HAS e tabagismo (23,9%); dislipidemia e tabagismo (32,6%); tabagismo e
diabetes (39,8%); HAS e dislipidemia (40%); HAS e diabetes (47,7%), e
dislipidemia e diabetes (58,3%).
Por outro lado, se três fatores de risco estiverem associados à dor torácica
típica, o aumento progressivo da probabilidade de DAC é observado quando os
três fatores de risco são HAS, dislipidemia e tabagismo (59,2%), e dislipidemia,
tabagismo e diabetes (75,3%). A probabilidade de DAC quando a dor torácica
típica está associada aos outros quatro fatores de risco, é de 90,2%.
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Quadro 1 - Estimativas de probabilidade de doença arterial coronariana em
mulheres com idade inferior a 55 anos e com idade inferior a 60 anos

Factores de risco Dor Tipica (Sim)
Sem
Um fator de risco

Dois fatores

Tres fatores
Quatro fatores
Dor Tipica
Um fator mais
Dor Tipoca

Dois fatores mais
Dor Tipica

Tres factores
mas Dor tipica
Todos

has (Sim) Dislipidemia (Sim) Tabagismo(Sim) Diabetes(Sim)

Probabilidade DAC*
<55
<60
0,005
0,005
0,013
0,015
0,023
0,023
0,010
0,011
0,029
0,031
0,064
0,065
0,029
0,032
0,080
0,087
0,049
0,048
0,131
0,128
0,062
0,065
0,130
0,132
0,159
0,172
0,248
0,242
0,487
0,490
0,045
0,046
0,119
0,126
0,190
0,181
0,092
0,095
0,229
0,232
0,403
0,400
0,227
0,239
0,461
0,477
0,338
0,326
0,598
0,583
0,393
0,398
0,595
0,592
0,765
0,753
0,903
0,902

O Quadro 2, abaixo, mostra as mesmas estimativas de probabilidade de
DAC vistas acima, porém para mulheres com idade igual ou superior a 55 e a 60
anos. Novamente e pela mesma razão, vamos nos referir apenas à última faixa
etária.
Na ausência de dor torácica típica e de outros fatores de risco, a
probabilidade de DAC é de 1,3%. Isoladamente, os percentuais de probabilidade
dos quatro fatores de risco seriam: tabagismo, 2,9%; HAS, 3,9%; dislipidemia,
5,9%; diabetes 7,9%.
Ainda na ausência de dor torácica, a estimativa de probabilidade de DAC
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na associação de dois, três e quatro fatores de risco é descrita como se segue:
Quando dois fatores de risco estão associados, a probabilidade aumenta
progressivamente se os fatores de risco forem: HAS e tabagismo (8,2%);
dislipidemia e tabagismo (12,1%); tabagismo e diabetes (15,8%); HAS e
dislipidemia (15,9%); HAS e diabetes (20,6%); dislipidemia e diabetes (28,5%). Na
associação de três fatores de risco, a probabilidade aumenta progressivamente se
eles forem: HAS, tabagismo e dislipidemia (29,2%); HAS, tabagismo e diabetes
(36,1%), e tabagismo, dislipidemia e diabetes (46,5%). Na associação dos quatro
fatores de risco (HAS, tabagismo, dislipidemia e diabetes) a probabilidade é de
72,3%.
A dor torácica típica, isoladamente, confere uma probabilidade de 11,5% às
mulheres nesta faixa de idade.

Um aumento progressivo da probabilidade é

observado se a dor estiver associada a um dos seguintes fatores de risco:
tabagismo (22,1%); HAS (28,1%); dislipidemia (37,5%); diabetes (45,1%).
A associação da dor torácica típica com dois fatores de risco aumenta
progressivamente quando eles são: HAS e tabagismo (46,1%); tabagismo e
dislipidemia (56,7%); tabagismo e diabetes (64,2%); HAS e dislipidemia (64,4%);
HAS e diabetes (71,2%); dislipidemia e diabetes (79,2%).
Quando três fatores de risco estão envolvidos na associação com a dor, as
probabilidades aumentam progressivamente sendo os fatores de risco HAS,
tabagismo e dislipidemia (79,8%), e tabagismo, dislipidemia e diabetes (89,2%).
Na associação da dor torácica atípica com os outros quatro fatores de
risco, o aumento da probabilidade de DAC é expressivo: 96,1%.
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Quadro 2 - Estimativas de probabilidade de doença arterial coronariana
em mulheres com idade igual ou superior a 55 anos
e com idade igual ou superior a 60 anos

Factores de risco Dor Tipica (Sim)
Sem
Um fator de risco

has (Sim) Dislipidemia (Sim) Tabagismo(Sim) Diabetes(Sim)

Dois fatores

Tres fatores
Quatro fatores
Dor Tipica
Um fator mais
Dor Tipoca

Dois fatores mais
Dor Tipica

Tres factores
mas Dor tipica
Todos

Probabilidade DAC*
>=55
>=60
0,011
0,013
0,032
0,039
0,054
0,059
0,024
0,029
0,068
0,079
0,142
0,159
0,067
0,082
0,174
0,206
0,112
0,121
0,269
0,285
0,138
0,158
0,266
0,292
0,315
0,361
0,444
0,465
0,697
0,723
0,102
0,115
0,246
0,281
0,362
0,375
0,198
0,221
0,419
0,451
0,621
0,644
0,416
0,461
0,675
0,712
0,553
0,567
0,783
0,792
0,611
0,642
0,781
0,798
0,887
0,892
0,958
0,961

O Quadro 3, abaixo, mostra as estimativas de probabilidade de DAC feita para
os homens nos mesmos grupos etários (menos de 55 e menos de 60 anos) e com
as mesmas combinações de fatores de risco para a doença, mostradas para as
mulheres no Quadro 1, acima.
Podemos observar que a probabilidade de DAC de um homem com menos
de 60 anos, sem dor torácica típica e sem os outros fatores de risco, atinge um
percentual de 1,5%. Se apenas um fator de risco estiver presente, a probabilidade
aumenta: 4,3% se o fator de risco for HAS; 6,4% se for dislipidemia; 3,1% se for
tabagismo; 8,6% se for diabetes. Esses percentuais são maiores do que os
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estimados nas mulheres, mas apesar disso, isoladamente, a dislipidemia e o
diabetes continuam sendo melhores preditores de DAC do que o tabagismo e a
HAS, de acordo com nossas estimativas.
Similarmente ao observado para as mulheres, mas em proporções
bastante superiores, na presença de dois fatores de risco, a probabilidade de um
homem sem dor torácica típica apresentar DAC é de 8,9%, se os dois fatores de
risco forem HAS e tabagismo. A probabilidade é maior se a HAS estiver
associada à dislipidemia (17,1%), e maior ainda quando associada ao diabetes
(22%). Se os dois fatores de risco forem tabagismo e diabetes, a probabilidade é
maior (17%), do que se o tabagismo estiver associado à dislipidemia (13%).
Entretanto, o aumento da probabilidade é mais importante se os dois fatores de
risco forem dislipidemia e diabetes (30,3%).
Ainda com ausência de dor torácica típica, a probabilidade de DAC na
associação de três fatores de risco é de 31,1% se os três fatores forem HAS,
dislipidemia e tabagismo; de 38,2% se forem HAS, tabagismo, e diabetes, e de
48,7% se forem dislipidemia, tabagismo e diabetes.
A associação dos quatro fatores de risco na ausência de dor torácica típica,
confere ao homem deste grupo etário uma probabilidade de DAC de 74%.
A dor torácica típica, isoladamente, confere uma probabilidade de DAC de
12,4%. Quando ela se associa ao tabagismo, a probabilidade sobe para 23,7%.
Se o fator de risco associado for HAS, a probabilidade aumenta para 29,9%.
Aumentos ainda mais expressivos são observados quando a dor torácica típica
está associada à dislipidemia (39,6%), e ao diabetes (47,3%).
Na associação de dois fatores de risco com a dor torácica típica, as
estimativas de probabilidade aumentam progressivamente considerando-se: HAS
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e tabagismo (48,2%); dislipidemia e tabagismo (58,9%); diabetes e tabagismo
(66,2%); HAS e dislipidemia (66,4%); HAS e diabetes (73%), e dislipidemia e
diabetes (80,6%).
A dor torácica típica, associada à HAS, dislipidemia e tabagismo, confere
ao homem uma probabilidade de 81,2%, aumentando quando a associação
ocorre com dislipidemia, tabagismo e diabetes (90%). Quando ela está associada
aos outros quatro fatores de risco a probabilidade é de 96,5%.

Quadro 3 - Estimativas de probabilidade de doença arterial coronariana em
homens com idade inferior a 55 anos e com idade inferior a 60 anos

Factores de risco
Sem
Um fator de risco

Dor Tipica (Sim) has (Sim)

Dislipidemia (Sim)

Tabagismo(Sim)

Diabetes(Sim)

Dois fatores

Tres fatores
Quatro fatores
Dor Tipica
Um fator mais
Dor Tipoca

Dois fatores mais
Dor Tipica

Tres factores
mas Dor tipica
Todos

Probabilidade DAC*
<55
<60
0,014
0,015
0,039
0,043
0,066
0,064
0,030
0,031
0,083
0,086
0,169
0,171
0,081
0,089
0,206
0,220
0,134
0,130
0,311
0,303
0,164
0,170
0,308
0,311
0,361
0,382
0,496
0,487
0,739
0,740
0,122
0,124
0,286
0,299
0,411
0,396
0,233
0,237
0,470
0,473
0,668
0,664
0,466
0,482
0,719
0,730
0,603
0,589
0,816
0,806
0,659
0,662
0,814
0,812
0,906
0,900
0,965
0,965

Finalmente, no Quadro 4, abaixo, observamos as probabilidades de DAC
em homens com idades igual ou superior a 55 e 60 anos.
Podemos notar que na ausência de dor torácica típica e de outros fatores
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de risco a probabilidade de DAC é de 3,9%. Quando os fatores de risco são
vistos em separado e na ausência de dor torácica típica, a probabilidade de DAC
é progressivamente maior na ocorrência de: tabagismo (8,1%); HAS (10,8%);
dislipidemia (15,7%); diabetes (20,3%).
Ainda na ausência de dor torácica típica, de acordo com nossas
estimativas, o aumento progressivo da probabilidade de DAC na ocorrência de
dois, três e quatro fatores risco, se dá tal como segue.
Dois fatores de risco: HAS e tabagismo, 21%; dislipidemia e tabagismo,
28,9%; tabagismo e diabetes, 35,8%; HAS e dislipidemia, 35,9%; HAS e diabetes,
43,4%; dislipidemia e diabetes, 54,1%. Três fatores de risco: HAS, tabagismo e
dislipidemia, 55,1%; HAS, tabagismo e diabetes, 62,6%; tabagismo, dislipidemia e
diabetes, 72%. Na associação dos quatro fatores de risco: 88,6%.
A dor torácica típica, isoladamente, confere ao homem nesta faixa etária
uma probabilidade de DAC de 27,8%. Quando a dor se associa a um, dois e três
fatores de risco, o aumento progressivo da probabilidade de DAC se dá tal como
segue.
Um fator de risco: tabagismo, 45,7%; HAS, 53,7%; dislipidemia, 64%, e
diabetes 70,9%. Dois fatores de risco: HAS e tabagismo, 71,7%; tabagismo e
dislipidemia, 79,5%; tabagismo e diabetes, 84,2%; HAS e dislipidemia, 84,3%;
HAS e diabetes, 88%, e dislipidemia e diabetes, 91,8%. Três fatores de risco:
HAS, dislipidemia e tabagismo, 92,1%, e dislipidemia, diabetes e tabagismo,
96,1%. Quando os todos os fatores de risco estão associados, incluindo a dor
torácica típica, a probabilidade de DAC é de 98,7%.
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Quadro 4 - Estimativas de probabilidade de doença arterial coronariana
em homens com idade igual ou superior a 55 anos
e com idade igual ou superior a 60 anos
Factores de risco
Sem
Um fator de risco

Dois fatores

Tres fatores
Quatro fatores
Dor Tipica
Um fator mais
Dor Tipoca

Dois fatores mais
Dor Tipica

Tres factores
mas Dor tipica
Todos

Dor Tipica (Sim) has (Sim)

Dislipidemia (Sim) Tabagismo(Sim) Diabetes(Sim)

Probabilidade DAC*
>=55
>=60
0,014
0,039
0,090
0,108
0,147
0,157
0,070
0,081
0,179
0,203
0,331
0,359
0,177
0,210
0,386
0,434
0,272
0,289
0,523
0,541
0,322
0,358
0,519
0,551
0,578
0,626
0,705
0,720
0,873
0,886
0,253
0,278
0,493
0,537
0,629
0,640
0,424
0,457
0,683
0,709
0,830
0,843
0,679
0,717
0,861
0,880
0,787
0,795
0,915
0,918
0,824
0,842
0,914
0,921
0,959
0,961
0,985
0,987

CAPÍTULO 6. DISCUSSÃO

6.1 Da motivação para o desenvolvimento do estudo
A prevalência de febre reumática e de cardiopatia valvar reumática
diminuiu de modo significativo nas últimas décadas em países desenvolvidos,
como assinalado por Boudoulas (2002). Em nossa população a etiologia
reumática da cardiopatia valvar ainda parece ser a causa mais freqüente das
lesões orovalvares (ARGÜELLES, FISZMAN e FAKOURY, 1984; TERRERI et al.,
2003). Não nos causa surpresa que tal etiologia predomine em um hospital
público brasileiro de cardiologia, considerando o seu caráter sócio-econômico.
No entanto, no decorrer de muitos anos tivemos a oportunidade de adquirir
experiência junto a pacientes portadores de patologia valvar, nos permitindo
observar que a prevalência de doença arterial coronariana (DAC) era baixa entre
aqueles com doença valvar reumática, um aspecto de evidente importância
clínica. A partir desta observação e de nossa experiência clínica, consideramos
questionável

a

indicação

rotineira

do

estudo

coronariográfico

baseada

especialmente em critérios de idade. Em vez disso, ponderamos a necessidade
de critérios mais rígidos e fundamentados na identificação clínica de pacientes
com baixo risco de apresentar DAC, particularmente no que diz respeito aos
fatores preditivos da doença, evitando assim a indicação indiscriminada do
procedimento naqueles que seguramente fariam parte de grupos de baixa
probabilidade.
De modo geral, a coronariografia é indicada como procedimento de rotina
na avaliação pré-operatória de valvopatas que preencham, entre outros, os
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seguintes critérios: homens com idade igual ou superior a 35 anos; mulheres prémenopausa com idade igual ou superior a 35 anos e com fatores de risco
cardiovascular, e mulheres pós-menopausa (BONOW, 1998, 2006). Autores
brasileiros, como Azevedo e Sekeff (1994), concordam com esta conduta,
também aconselhada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (GUIMARÃES,
2003). Em nosso meio a coronariografia é quase obrigatoriamente indicada a
partir dos 40 anos, como sugerem Coleman e Soloff (1970) e Hermosillo et al.
(1974), entre outros. A principal justificativa decorre da observação de uma maior
prevalência de DAC a partir dessas idades. O diagnóstico de uma obstrução
coronariana associada indicaria uma cirurgia de revascularização miocárdica no
momento da troca valvar.
Nosso objetivo neste trabalho foi examinar a prevalência de DAC em
pacientes orovalvares encaminhados para avaliação de indicação cirúrgica, e
buscar critérios para indicação de coronariografia pré-operatória nas trocas
valvares de qualquer etiologia, com ênfase na identificação de outros fatores
preditivos da doença, não apenas relacionados à idade.

6.2 Dos nossos achados
Como mencionado em

outras partes deste

trabalho, inicialmente

considerávamos que a cardiopatia reumática poderia conferir algum grau de
proteção para o desenvolvimento da aterosclerose coronariana, como também
observa Jose et al. (2004). Esta impressão se baseava no fato de que, como de
um modo geral os pacientes com cardiopatia reumática se submetem à profilaxia
de febre reumática com o uso de antibiótico profilático intramuscular a cada 21
dias durante muitos anos, tal conduta poderia ter um efeito protetor
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antiinflamatório e antibacteriano na gênese da aterosclerose coronariana.
Entretanto, nossos achados não corroboraram esta idéia. A revisão das histórias
clínicas mostrou que a maioria dos pacientes nunca fez profilaxia para febre
reumática. Esta observação parece fazer sentido uma vez que, se esses
pacientes de fato tivessem feito adequadamente a profilaxia, certamente suas
valvas cardíacas não teriam chegado a um estado de destruição como
comumente encontramos.
Em razão da observação de que a prevalência de DAC na cardiopatia
valvar reumática era baixa, examinamos a partir de uma análise retrospectiva a
prevalência da doença de etiologia reumática e não-reumática em pacientes com
idade a partir de quarenta anos.
Lembramos que neste trabalho a DAC grave foi considerada não apenas
quando

havia

lesão

de

tronco

e

lesões

trivasculares

que

afetavam

simultaneamente as principais artérias coronárias. Foram consideradas também
as lesões uni e bivasculares, assim como as lesões graves que afetaram ramos
secundários de importância anatômica. A maioria dos autores em nossa revisão
da literatura considera lesão grave do tronco quando igual ou maior que 50%, e
lesões das artérias coronárias - CD, CX e DA - quando maiores que 50% (LACY
et al., 1977;

MARCHANT, PICHARD e CASANEGRA, 1983; SAVOVA et al.,

1986, entre outros). Sousa, Batlouni e Jatene (1984), notam que a condição ideal
para uma indicação cirúrgica para revascularização miocárdica é aquela em que
os pacientes exibem lesões proximais de pelo menos 70% nas artérias coronárias
principais com boas porções distais.
Mesmo

com

critério

anatômico

para

DAC

bastante

abrangente,

observamos uma prevalência muito baixa no grupo de reumáticos. Nossos dados
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mostraram um percentual muito baixo de pacientes entre quarenta e sessenta
anos com DAC, e eles apresentavam clínica que sugeria a presença da doença.
Portanto, pouco provavelmente não deixariam de ser notados em uma
estratificação clínica.
Inicialmente nossa análise foi realizada em 175 pacientes portadores de
cardiopatia valvar reumática encaminhados para avaliação de indicação cirúrgica
para troca valvar.

Desses, apenas 4% apresentavam DAC anatomicamente

grave. Uma prevalência baixa, como observado em outros estudos (ESPLUGAS
et al., 1980; RANGEL et al., 1996). Entretanto, para sustentar esta baixa
prevalência, era necessário comparar este grupo de pacientes com um grupo
controle, ou seja, também portadores de cardiopatia valvar, porém de origem nãoreumática. Sendo assim, examinamos 119 pacientes com cardiopatia valvar nãoreumática com idades a partir de quarenta anos, avaliando neles a prevalência de
DAC que foi, como visto, bastante superior (33,61%).
Ao compararmos os dois grupos de pacientes, observamos que eles
apresentavam características clínicas e demográficas bastante diferentes. O
grupo de cardiopatia valvar reumática era composto por quase 70% de mulheres,
enquanto o grupo de cardiopatia valvar não-reumática era composto por 71,43%
de homens. A média de idade dos pacientes do primeiro grupo era de 50,87
anos, enquanto a do segundo era 63,66 anos. Tais achados concordam com os
estudos que correlacionam DAC com sexo masculino e idade superior a 50 anos
(CHOBADI et al., 1989; ALEXOPOULOS et al., 1993; BOZBAS et al., 2004). Em
suma, os reumáticos eram predominantemente pacientes jovens do sexo
feminino, e os não-reumáticos predominantemente mais velhos e do sexo
masculino.

Embora aparentemente óbvio, apenas atentamos para tal achado

100

após a análise das características dos dois grupos. É razoável entender que em
um grupo predominantemente feminino e jovem, a prevalência de DAC seja
significativamente menor do que em um grupo de pacientes predominantemente
masculinos com idade mais avançada.
Além da idade, sexo e prevalência de DAC, outras características clínicas
diferiram significativamente entre os dois grupos. Foram elas: dor torácica
tipicamente anginosa e fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica,
diabetes e dislipidemia (BAXTER et al., 1978; VACHERON et al., 1978; HAKKI et
al., 1980; RAMSDALE, 1982; DOBLAS et al., 1998; ORLOWSKA-BARANOWSKA
e RAWCZYNNSKA-ENGLERT, 1998). Essas características clínicas foram
encontradas predominantemente no grupo de cardiopatia valvar não-reumática,
no qual o diagnóstico da valvopatia mais freqüente foi a estenose aórtica por
degeneração fibrocálcica. A associação entre estenose aórtica e DAC está de
acordo com achados de diversos autores (MANDAL e GRAY, 1976; VIEWEG et
al., 1976; STEWART, 1997; RAPP et al., 2001). Por outro lado, no grupo de
cardiopatia valvar reumática, o diagnóstico mais freqüente foi estenose mitral,
uma valvopatia cuja etiologia quase sempre é reumática, como também
observado no estudo de Chu et al. (2001), no qual 74% dos pacientes eram do
sexo feminino. Um ponto interessante é que esses autores, assim como Jose et
al. (2004), aparentemente foram surpreendidos por esses achados, assim como
nós, inicialmente. Entretanto, em nossa visão, ficou claro que a razão para tão
baixa prevalência não era nenhum fator protetor, mas as características clínicas e
demográficas desta população. Para os autores citados acima, o motivo apontado
para encontrarem prevalências baixas de DAC foi a idade, uma vez que a
cardiopatia reumática é uma valvopatia de pacientes predominantemente jovens.
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Salas-Lara et al. (2005) observaram uma prevalência de DAC de 7,84% entre
pacientes reumáticos, pela mesma razão, ou seja, a idade mais jovem entre os
pacientes com cardiopatia reumática confere a eles uma proteção para DAC.
A predominância do sexo feminino observada entre os pacientes
reumáticos sustenta os resultados observados por Chu et al. (op. cit.), Guray et al.
(2004), entre outros.
Uma vez observando que esses dois grupos de valvopatas com etiologias
diferentes apresentavam características que não permitiam que um grupo fosse
controle do outro, procedemos a uma análise conjunta dos dois grupos.
Para tanto, era necessário ter maior segurança de que a etiologia
reumática não exercia nenhum fator protetor na gênese de DAC embora, mais
uma vez enfatizando, clinicamente havia ficado claro que esse grupo de pacientes
apresentava menor prevalência de DAC em decorrência de suas características
clínicas e demográficas - pacientes jovens e predominantemente do sexo
feminino.
Em uma análise de regressão logística, foi evidenciado que o fato do
paciente ser reumático não exercia nenhuma influência sobre a prevalência de
DAC.
Ao analisarmos o grupo como um todo (294 pacientes), observamos que a
média de idade era 56 anos, a mediana 54 anos, e a prevalência total de DAC de
15,98%.
Como a mediana foi de 54 anos, subdividimos o grupo em pacientes com
idade inferior a 55 anos e outro com idade igual ou superior a 55 anos.

A

prevalência de DAC na população total de orovalvares, independentemente da
etiologia, abaixo dos 55 anos, foi de 5,40%. Examinando qual seria a prevalência
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de DAC abaixo dos sessenta anos, encontramos uma prevalência de 6,95%.
Entre os pacientes com idade igual ou superior a sessenta anos a prevalência de
DAC foi de 31,77%.
O que os dados demonstram é que abaixo de sessenta anos a prevalência
de DAC pode ser considerada baixa, como também notado por San José et al.
(1997), principalmente se considerarmos que fomos bastante abrangentes no
critério anatômico para DAC.
Comumente, na população geral as lesões coronarianas consideradas para
cirurgia de revascularização miocárdica são as lesões de tronco e as lesões
trivasculares, que costumam abranger simultaneamente as artérias DA, CD e CX.
Souza, Batlouni e Jatene (1984, p.356), notam que a coronariografia pode levar a
indicação cirúrgica em situações nas quais exista lesão crítica do tronco, lesão em
coronária direita dominante, porção proximal da descendente anterior e de
circunflexa dominante.

Os autores ponderam que nas lesões multiarteriais a

indicação cirúrgica pode ser contemplada mesmo que o paciente seja
assintomático.
As lesões univasculares, as bivasculares e as lesões de ramos
secundários, de um modo geral são tratadas clinicamente. Quando existem
evidências de isquemia miocárdica e manifestações clínicas de angor, a despeito
de um bom tratamento clínico, tais pacientes acabam sendo eleitos para
tratamento percutâneo com angioplastia e colocação de stent. Souza, Batlouni e
Jatene (1984, p. 322) consideram que lesões coronarianas iguais ou maiores que
70%, únicas ou múltiplas, em um ou mais vasos anatomicamente acessíveis à
ultrapassagem pelo cateter balão, sem maiores depósitos de cálcio, representam
indicações angiográficas de angioplastia.
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Em razão da premissa de que as lesões de natureza “verdadeiramente”
cirúrgica são as lesões de tronco e as lesões trivasculares, procuramos observar
nos pacientes abaixo de sessenta anos a prevalência de DAC grave no tronco, e
lesões trivasculares afetando simultaneamente a DA, a CX e a CD.
Entre 187 pacientes com idade inferior a sessenta anos, encontramos
apenas um com lesão de tronco (0,53%). Apenas dois pacientes (1,06%) nesta
faixa etária apresentavam lesão trivascular grave. Ou seja, abaixo desta idade
encontramos apenas três pacientes, anatômica e verdadeiramente cirúrgicos.
Esses pacientes apresentavam angor típico e a associação de dois ou mais
fatores de risco. Seguramente, não passariam despercebidos por uma boa
estratificação clínica.
Entre os 294 pacientes estudados, 247 não apresentavam DAC. Entre eles
os aspectos clínicos e demográficos que mais se destacaram foram: sexo
feminino, ausência de dor torácica, ausência de fatores de risco e presença de
apenas um fator de risco. O diagnóstico clínico que mais se associou à ausência
de DAC foi a estenose mitral. Timmermans et al. (1988) concluem em seu estudo
que pacientes com insuficiência aórtica grave não apresentando sintomas de
isquemia miocárdica ou fatores de risco, que sabidamente aumentam a
prevalência de DAC, podem ter a coronariografia pré-operatória evitada com
segurança. Ainda, Meruane et al. (1989) correlacionam a baixa prevalência de
DAC com a doença valvar e chamam a atenção para o fato de que a
coronariografia é desnecessária nesses pacientes, exceto na presença de fatores
de risco ou achados clínicos que sugiram DAC, como angina e infarto do
miocárdio

prévio.

Nossos

achados

também

corroboram

os

de

Raungratanaamporn et al. (1995), os quais notaram que a prevalência de DAC
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era significativamente maior nos homens do que nas mulheres, que a prevalência
de DAC era menor na estenose mitral, e que a prevalência de DAC era incomum
abaixo dos cinqüenta anos. Eles não encontraram lesões de três vasos abaixo
desta idade.
Os aspectos clínicos e demográficos que caracterizaram os 47 pacientes
do grupo com DAC foram: idade igual ou superior a 55 anos, sexo masculino, dor
torácica típica, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, carga tabágica e
presença de dois ou mais fatores de risco. O diagnóstico que mais se associou à
DAC foi a estenose aórtica. Achados semelhantes foram descritos por Acar et al.
(1986), Savova et al. (1986), Sheiban et al. (1986) e Carstens et al. (1986).
Certos

aspectos

observados

em

nossos

dados

mostraram-se

particularmente interessantes. Se considerarmos, por exemplo, que a cardiopatia
valvar reumática é a cardiopatia mais freqüente em nosso meio, particularmente
em hospitais públicos, possuir o conhecimento de que essa cardiopatia tem uma
prevalência muito baixa de DAC, dadas as características dessa população, nos
leva a pensar como a indicação de coronariografia em todos os pacientes com
idade igual ou superior a quarenta anos com esta etiologia pode ser
absolutamente desnecessária.
Ficou bastante claro em nossos dados que as características clínicas e
demográficas preditivas de DAC praticamente não existiam nesta população.
Acreditamos que esta observação seja de grande importância clínica.
Por outro lado, na população de não-reumáticos observamos uma situação
contrária: a principal diferença entre os dois grupos foi a idade. Na literatura
pesquisada vimos alguns estudos correlacionando esta variável à maior
prevalência de DAC (SAN JOSE et al., 1997; SONMEZ et al., 2002; ZAPOLSKI,
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2004).
Analisando o grupo como um todo, independentemente da etiologia,
também observamos que a idade foi um fator que diferenciava os pacientes com
DAC e sem DAC, o que nos parece natural, uma vez que a idade mais avançada
traz consigo mais co-morbidades, como observado também em nossos dados.
Salientamos já neste ponto que a prevalência de pacientes com lesão de
tronco e lesão trivascular abaixo de 60 anos foi ínfima, mas ainda assim os
pacientes com essas características apresentavam clínica de DAC.
Na literatura, a indicação de cateterismo pré-operatório de rotina tem um
nível de evidência C (BONOW, 2006).

Tal colocação significa que esta é uma

evidência baseada apenas em opinião de especialistas, em estudo de casos ou
em medida tomada como precaução, não existindo um fundamento mais bem
estabelecido.
A coronariografia diagnóstica, embora um método seguro com baixa
mortalidade, apresenta um índice de complicações que varia desde menos de 1%
até próximo de 5% (cf. seção 2.7). Entretanto, quando tais complicações existem,
elas podem ter um efeito adverso bastante significativo. Por exemplo, Bernardes
et al. (1993), Kovac e de Bono (1996), Navarro et al. (1997), Copini et al. (1998),
Chandrasekar et al. (2000), e Lund et al. (2005) apontam, entre outras
complicações, a ocorrência de lesões cerebrais por microembolias gasosas e
sólidas,

que

acarretaram

comprometimento

cognitivo

dos

pacientes,

particularmente os predispostos.
A cirurgia de revascularização na população geral apresenta índices baixos
de mortalidade, mas, como visto, nas cirurgias conjuntas os índices chegam a ser
cinco vezes maiores do que na cirurgia valvar isolada (cf. seção 2.8). Índices

106

bastante altos são mostrados por Loop et al., 1977; Aranky et al., 1992 e Herlitz et
al.,1997, por exemplo.
McFalls et al. (2004), não consideram vantagem submeter pacientes
candidatos à cirurgia vascular de grande porte, portadores de DAC, à cirurgia
cardíaca e mesmo à angioplastia pré-operatória. Ao comparar os pacientes
previamente revascularizados com aqueles que não o foram, não encontraram
diferença significativa na evolução dos dois grupos. Tal achado, em nossa visão,
pode ser aproveitado no que diz respeito aos valvopatas. Bonow et al. (1981)
observaram que pacientes coronariopatas com estenose aórtica, que não foram
revascularizados e passaram apenas pela cirurgia de troca valvar, apresentaram
a mesma evolução dos pacientes que não eram portadores de DAC, mas apenas
de doença valvar aórtica e que sofreram troca valvar.
Não nos parece razoável investigar DAC em pacientes com doença valvar
e com muito baixa probabilidade de apresentar a doença. O estudo
hemodinâmico carrega um risco adicional, muitas vezes com probabilidade de
complicações maior do que a própria probabilidade da doença naquela
população.
Quando encontramos a doença e indicamos com pouca propriedade a
cirurgia de revascularização associada à troca valvar acabamos por prejudicar o
paciente, aumentando sua chance de mortalidade cirúrgica. No entanto,
consideramos razoável a indicação de revascularização miocárdica no momento
da troca valvar, quando esta indicação é feita para os pacientes que apresentam
evidências clínicas de isquemia, que se traduz pela presença da angina de peito
associada aos fatores preditivos de DAC. Ainda, outro aspecto que consideramos
importante é que a indicação de cirurgia de revascularização associada à troca
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valvar, muito freqüentemente é de caráter profilático porque, de modo geral, a
DAC é aleatoriamente explorada e casualmente encontrada. Não parecem existir
critérios funcionais ou mesmo anatômicos rígidos para a indicação de
revascularização miocárdica nesses casos.
De modo geral, a indicação cirúrgica se faz pelo fato de uma determinada
lesão ter sido descoberta na coronariografia. Uma vez que a indicação por causa
da lesão seja feita, aproveita-se para revascularizar o paciente.

Nossa

abordagem se baseia no fato de não existirem evidências robustas de que tal
conduta beneficie o paciente. Ao contrário, o que se observa é que o manuseio
da troca valvar associado ao procedimento de revascularização miocárdica
aumenta de modo importante a mortalidade a curto e médio prazos. Acreditamos
que o tempo mais prolongado de extra-corpórea, assim como a idade avançada
dos pacientes mais predispostos à DAC e, conseqüentemente com mais comorbidades, constituam algumas das explicações para o elevado índice de
mortalidade nas cirurgias conjuntas.
Como observamos prevalências baixas de DAC abaixo dos sessenta anos
e acreditamos, com base em nossos achados, que é possível identificar
clinicamente os pacientes orovalvares que apresentam menor probabilidade de
apresentar DAC, sugerimos que o estudo coronariográfico não seja indicado
indiscriminadamente para todos os pacientes, mas para aqueles que apresentem
evidências clínicas claras e fatores preditivos da doença. Consideramos, por
exemplo, que o estudo hemodinâmico pode ser evitado nos pacientes sem angor
típico e sem fatores de risco cardiovascular associados.
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6.3 Da probabilidade de doença arterial coronariana em nossa população de
valvopatas
Utilizando-se

um

modelo

logístico

computacional,

foi

estimada

a

probabilidade de DAC em pacientes valvopatas com idades inferior e superior a
55 e 60 anos.
O que observamos é que, de um modo geral, os pacientes que não
apresentam dor torácica típica e fatores de risco observados para DAC têm baixa
probabilidade de apresentar a doença.
Por exemplo, mulheres com menos de sessenta anos que não apresentam
fatores preditivos de DAC, ou que apresentam apenas um fator de risco, na
ausência de dor torácica típica, têm entre 0,5% e 3,1% de probabilidade de
apresentar a doença. Mesmo quando elas apresentam dois fatores de risco na
ausência de dor torácica típica, continuam fazendo parte do grupo de baixa
probabilidade, exceto se um dos fatores de risco for o diabetes. Ainda, nas
mulheres com mais de sessenta anos, observamos baixa probabilidade da
doença (entre 1,3% e 7,9%), sendo a maior probabilidade no caso da presença do
diabetes.
Entre os homens abaixo de sessenta anos, também observamos baixa
probabilidade da doença na ausência dos fatores preditivos de DAC, ou mesmo
na presença de apenas um fator de risco quando a dor torácica típica não está
presente (entre 1,5% e 8,5%). A maior probabilidade ocorre na presença de
diabetes. Acima dos sessenta anos, apenas observamos baixa probabilidade de
DAC em homens sem nenhum fator preditivo da doença.
Vale notar que consideramos baixa probabilidade da doença, percentuais
máximos próximos a 5%.
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Em nossa casuística, abaixo dos sessenta anos, encontramos 107
mulheres. Dessas, apenas uma (0,93%) apresentava DAC, evidenciando uma
prevalência muito baixa da doença.

A paciente apresentava em sua história

clínica uma dor torácica tipicamente anginosa com caráter progressivo nos
últimos dois meses, e dois fatores de risco para doença cardiovascular. A
coronariografia da paciente mostrava uma lesão obstrutiva grave no segmento
proximal da artéria descendente anterior, com trombo intraluminal. Dificilmente,
uma paciente com essa história passaria por uma estratificação clínica sem que
pensássemos na possibilidade da existência de DAC.
É importante ressaltar, que o modelo logístico estimou a probabilidade da
DAC nas mulheres abaixo de sessenta anos com cardiopatia valvar de qualquer
etiologia. No entanto, 92,52% dessas mulheres apresentavam etiologia reumática,
uma etiologia apontada em nosso meio como muito freqüente, como mencionado.
Elas apresentavam características clínicas de baixa probabilidade de DAC,
confirmada na avaliação por coronariografia.
Se considerarmos que a cardiopatia reumática é a etiologia mais freqüente,
predominantemente feminina, representando quase 70% da população total de
reumáticos em nosso estudo, e que a freqüência de pacientes desse sexo abaixo
dos 60 anos correspondeu a 92,52%, precisamos admitir que este achado é de
grande relevância clínica: poderíamos evitar a coronariografia rotineira e
desnecessária em grupo de pacientes de grande representatividade na população
de pacientes orovalvares em uma instituição pública.
No caso dos homens, abaixo dos 60 anos, observamos uma prevalência
maior do que a encontrada entre as mulheres. Entre oitenta homens, 12
apresentavam DAC, perfazendo um total de 15%, o que é uma prevalência
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considerável. Entretanto, esses pacientes apresentavam características clínicas
compatíveis com DAC e também fatores preditivos da doença. Utilizando um
modelo logístico computacional, estimamos a probabilidade de DAC nessa
população em diversas situações.
Exemplificando: um homem com menos de 60 anos, sem dor torácica
típica e sem nenhum fator de risco tem a probabilidade de 1,5% de manifestar
DAC. Se adicionarmos a este homem um fator de risco, a probabilidade passa a
oscilar entre 3,1% e 8,6% se o fator de risco for o diabetes. No caso de dois
fatores de risco, a probabilidade de DAC, na ausência de dor torácica típica,
oscila entre 8,9% e 30,3%, sendo maior a probabilidade quando o diabetes está
presente.

Com três fatores de risco, mesmo sem dor torácica típica, a

probabilidade de DAC oscila entre 31,1% e 48,7%, ou seja, probabilidades muito
elevadas.
A dor torácica tipicamente anginosa, sem nenhum fator de risco associado,
confere uma probabilidade de DAC de 12,4%. Quando associada a fatores de
risco, as probabilidades de DAC aumentam consideravelmente.
Em nossa casuística, entre oitenta pacientes masculinos abaixo dos 60
anos, encontramos 29 que consideramos ser de baixo risco, ou seja, pacientes
com probabilidade de apresentar DAC em torno de 5%.

Tais características

abrangiam pacientes do sexo masculino, com menos de 60 anos, que não
apresentavam dor torácica típica, sem fatores de risco ou apenas um fator de
risco que não fosse o diabetes. Optamos por retirar o diabetes em razão do peso
que tal variável tem sobre a DAC. Desses 29 pacientes, apenas um (3,45%)
apresentava DAC. Decidimos reunir todos os pacientes, independentemente do
sexo, que tivessem características de baixo risco, abaixo de 60 anos.

As
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mulheres consideradas de baixo risco eram as que não apresentavam angor
típico, nenhum fator de risco ou a presença de apenas um ou dois fatores de risco
que não o diabetes. Os homens considerados de baixo risco eram os que não
apresentavam angor típico, nenhum fator de risco ou apenas um fator de risco
que não o diabetes. Tal combinação, pelo modelo logístico, conferia aos homens
uma probabilidade máxima de DAC de 6,4%.

Para as mulheres, uma

probabilidade máxima de 6,5%. A média da probabilidade era em torno de 5%.
Esses pacientes, com essas características, perfizeram um total de 105 pacientes
de baixa probabilidade de DAC. A prevalência de DAC nessa população foi de
0,95%, dado que apenas um paciente apresentava DAC.
Com base no modelo logístico, estimamos também a probabilidade de
DAC em pacientes com idade igual ou superior a 55 anos e igual ou superior a 60
anos. A probabilidade de DAC nessas duas faixas etárias foi praticamente igual.
Observamos

que,

mesmo

a

partir

dos

60

anos,

encontramos

probabilidades baixas de DAC em pacientes sem características clínicas da
doença. Por exemplo, em uma mulher, com idade igual ou superior a sessenta
anos, que não apresente dor torácica típica e nenhum fator de risco, a
probabilidade de apresentar DAC é de 1,3%. Se associarmos um fator de risco,
que não o diabetes, sua probabilidade de apresentar DAC irá oscilar entre 2,9% e
5,9%.

No entanto, se associarmos dois fatores de risco a probabilidade de

manifestação de DAC irá oscilar em valores superiores a 10%.
Em relação aos homens, caso não apresentassem dor torácica típica e
nenhum fator de risco, a probabilidade estimada de DAC foi de 3,9%. Mas a
associação de dois fatores de risco a homens nesta faixa de idade, mesmo sem
dor torácica típica, confere a eles uma probabilidade de apresentar DAC com
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valores acima de 30%.
Em

nossa

casuística,

encontramos

com

características

de

baixa

probabilidade de DAC, com idade igual ou superior a sessenta anos, 18 mulheres.
Nenhuma apresentava DAC. Entre os homens, com idade igual ou superior a
sessenta anos, encontramos com características de baixo risco apenas dois
pacientes. Nenhum apresentava DAC. Ou seja, esses vinte pacientes tinham
características de baixa probabilidade de DAC, em torno de 5%. Reunindo todos
os 125 pacientes de baixa probabilidade de DAC da nossa casuística, não mais
nos preocupando com a idade, constatamos que apenas um apresentava DAC
(0,80%). Este paciente, do sexo masculino e com 53 anos, era portador de
cardiopatia reumática, tendo sido operado em 1991 para colocação de uma
prótese biológica em posição aórtica. Em dezembro de 2003, quando o caso foi
discutido por nós, ele se apresentava com dupla lesão mitral, ambas
significativas, hipertensão arterial pulmonar e insuficiência tricúspide. A prótese
em posição aórtica se apresentava disfuncionante, com insuficiência aórtica
protética. Além disso, ele apresentava fibrilação atrial. No cateterismo, foi
observada lesão grave proximal na artéria descendente anterior e na artéria
coronária direita, também foi observada uma lesão grave no seu terço médio. O
aspecto interessante deste caso é que o paciente era totalmente assintomático no
que diz respeito à DAC, principalmente se levarmos em consideração a
coexistência da doença com as disfunções valvares, e as conseqüências
hemodinâmicas que tais disfunções valvares provocavam. Essa observação nos
leva a pensar que a DAC, embora fosse anatomicamente importante, não tivesse
um substrato funcional e, portanto, talvez não houvesse indicação de
revascularizar o paciente, principalmente se considerarmos que as cirurgias
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conjuntas aumentam significativamente a mortalidade.
Um ponto particularmente interessante é que desses 125 pacientes, 110
(88%) tinham etiologia reumática.

Este achado evidencia a possibilidade de

estratificação clínica dos pacientes valvopatas que têm indicação de troca valvar.
Estimando sua probabilidade clínica e os colocando em uma faixa de
probabilidade em torno de 5%, com segurança, podemos evitar o cateterismo
cardíaco. Outro ponto importante é que quase a totalidade desses pacientes, de
baixa probabilidade de DAC, eram de etiologia reumática que é, mais uma vez
enfatizando, a etiologia de maior representatividade na população de valvopatas
em hospital público.
Na literatura encontramos estudo de Kannel et al. (1976) demonstrando
como a probabilidade da doença cardiovascular aumenta com idade, sexo e
fatores de risco. Vimos também o estudo de Bonow (2006) correlacionando a
probabilidade de DAC na população geral com a presença ou não de dor torácica
tipicamente anginosa, ausência de dor torácica e presença ou não de fatores de
risco, e ressaltando que nesses pacientes de meia idade a probabilidade de DAC
é de 4% em pacientes assintomáticos.

Nossos achados sustentam esses

estudos. Observamos que pacientes sem angor típico e sem fatores de risco
apresentam muito baixa probabilidade de manifestar DAC, enquanto que na
presença de angor típico e de fatores de risco a probabilidade de DAC aumenta
sobremaneira.
Bonchek et al. (1973) afirmam que a coronariografia também pode ser
evitada nos pacientes nos quais não se encontram fatores de risco que aumentem
a prevalência de DAC. Já Danchin et al. (1984), em sua investigação, concluem
que o estudo coronariográfico se justifica em pacientes com doença valvar e que

114

a história de angina é de importância vital para tal indicação. Exadactylos, Sugrue
e Oakley (1984) argumentam que pacientes com estenose aórtica que não
apresentam dor torácica não necessitam coronariografia pré-operatória. Green et
al. (1985), embora tenham observado que a angina se associou fortemente à
DAC, chamam a atenção para o fato de que na estenose aórtica a ausência de
angina não exclui com segurança uma DAC significativa. Green et al. (op. cit.) e
Gupta et al. (1990) sustentam esses achados. Eles observaram uma prevalência
de DAC muito baixa, principalmente abaixo dos 50 anos.

Nas mulheres em

particular, os autores não encontraram nem um caso de DAC, e recomendam a
coronariografia de rotina em pacientes do sexo masculino com idade igual ou
superior a cinqüenta anos. Os autores relatam que a ausência da angina não
excluiu DAC.
Mattina et al. (1986) e Morrison et al. (1980) estão de acordo quanto ao
fato de que a DAC pode ser clinicamente silenciosa em pacientes valvopatas com
idade maior que 40 anos. Em contraste com esses autores, Olofsson et al. (1985)
acreditam, como nós, que a coronariografia precisa ser feita em todos os
pacientes valvopatas com angina de peito, mas que pode ser evitada em
pacientes jovens sem angina, e sugerem um ponto de corte para coronariografia
pré-operatória de 60 anos para válvula aórtica e de 65 anos para troca da válvula
mitral. Ramsdale et al. (1984), observaram a associação entre DAC e fatores de
risco entre valvopatas, notando uma prevalência de 3% em pacientes sem angina
e sem fatores de risco, e sugerem que a coronariografia não seja realizada
nesses pacientes. Nossos achados e nosso ponto de vista em relação à
população de valvopatas também estão em concordância com os destes últimos
autores.
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Finalmente, Saltups (1982) notou que a coronariografia teve um valor muito
limitado em pacientes com estenose mitral ou dupla lesão mitral que não
apresentavam angina, e Sampaio et al. (2003) encontram uma prevalência de
DAC bastante baixa em sua série de 3.736 pacientes valvopatas operados com
idade igual ou superior a quarenta anos, assim como ocorreu em nosso estudo.

6.4 Dos nossos achados: Algumas reflexões
Como visto, a cardiopatia valvar reumática parece constituir a etiologia
mais freqüente das valvopatias e apresentar um caráter sócio-econômico
importante, uma vez que está predominantemente presente em países em
desenvolvimento como o nosso, um fato sustentado na literatura encontrada. Em
países mais desenvolvidos, em contrapartida, esta entidade clínica foi quase
reduzida a zero, e a etiologia degenerativa das valvopatias se sobressai.
Outro ponto importante notado na literatura foi o fato de que a indicação do
cateterismo pré-operatório antes da cirurgia de troca valvar apresenta um nível de
evidência C o que, em outras palavras, significa um baixo nível de evidência.
Além disso, a cardiopatia reumática em diversos países foi apontada com baixa
prevalência de DAC em razão da idade pouco avançada desses pacientes.
Podemos exemplificar esse ponto novamente com Chu et al. (2001), que
encontraram uma prevalência extremamente baixa de DAC (1,7%) e ressaltaram
que a população estudada era composta em sua maioria de pacientes do sexo
feminino (74%) e com média de idade de 55 anos.
Nossos dados sustentam esses estudos. Encontramos apenas 4% de
prevalência de DAC na população de valvopatas reumáticos.
anos, a prevalência de DAC caiu para 1,71% nesta população.

Abaixo dos 60
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Considerando-se a etiologia reumática como muito freqüente em nossa
prática clínica, questionamos a exploração indiscriminada de DAC pela
coronariografia nesses pacientes. Em países americanos e europeus onde, em
razão do crescente desenvolvimento, a prevalência maior de DAC é observada
em uma população mais velha, a etiologia mais freqüente da valvopatia é
degenerativa e, portanto, o procedimento se justifica.
Ao examinarmos os pacientes com etiologia não-reumática encontramos
uma prevalência elevada de DAC. A etiologia da valvopatia degenerativa
sobressaiu-se naqueles pacientes com idade mais avançada, e a valvopatia que
representou melhor esta população foi a estenose aórtica por degeneração
fibrocálcica.
No que diz respeito aos fatores de risco e à presença de angina, a
literatura evidenciou uma forte relação com a DAC (DOBLAS et al., 1998;
RAMSDALE et al., 1984, entre outros). Nossos achados sustentam os fatores
preditivos de DAC apontados - idade, sexo masculino, dor torácica típica,
diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial.
Quanto às implicações da coronariografia sobre os pacientes, encontramos
diversos estudos que consideravam muito baixo o índice de mortalidade pelo
cateterismo, podendo a manifestação de complicações chegar a 5%. Entretanto,
os autores concordam que quando tais complicações ocorrem, elas são de
grande impacto. O estudo de Lund et al. (2005) particularmente nos chamou a
atenção. Eles observaram complicações embólicas freqüentes em cateterismos
cardíacos diagnósticos.

Além disso, de modo bastante perturbador, muitas

alterações observadas, incluindo alterações cognitivas, são de difícil avaliação, o
que pode levar à crença de que o exame foi inócuo. Em contrapartida, os exames
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de imagem bem como o doppler transcraniano mostraram apenas alterações
compatíveis com micro embolizações cerebrais.
O que podemos extrair desse e de outros estudos é uma conclusão
simples: o cateterismo cardíaco não é um procedimento totalmente inócuo e, em
nossa visão, só deveria ser indicado com base em uma forte justificativa. Não
nos parece uma conduta acertada proceder a um exame invasivo, cruento e
sujeito a co-morbidades em populações de muito baixa prevalência de DAC, e em
subgrupos de pacientes com probabilidades muito baixas de apresentar a doença.
Ficamos também admirados com as evidências demonstradas na literatura
pesquisada, sobre o aumento acentuado da mortalidade a curto e longo prazos na
cirurgia cardíaca envolvendo a troca valvar e a revascularização miocárdica (p.
ex., HERLITZ et al., 1997)
Considerando o que foi apresentado, nos parece razoável buscar um modo
de estratificar clinicamente os pacientes orovalvares candidatos à cirurgia de troca
valvar.

Em princípio, por causa das características clínicas e demográficas

observadas em nossa população - representadas predominantemente pela
cardiopatia reumática e também pela cardiopatia de etiologia não-reumática ficamos com a impressão de que procuramos a DAC em uma população com
baixa probabilidade de apresentar DAC. Com isso, acabamos por expor esses
pacientes a um estudo hemodinâmico desnecessário, que algumas vezes oferece
mais risco do que a própria probabilidade de manifestação de DAC em uma dada
população. Quando identificamos a doença e submetemos o paciente a uma
cirurgia conjunta, o colocamos na mira de uma diversidade de complicações,
incluindo o risco elevado de mortalidade. Mais importante, não encontramos
nenhum estudo, pelo menos na literatura pesquisada, que apresentasse
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evidências robustas de que revascularizar um paciente nessas condições seja de
fato benéfico.
Nosso estudo examinou a prevalência de DAC em uma população
genuinamente brasileira de hospital público, avaliou um modo de estratificar esses
pacientes com base em variáveis clínicas preditivas de DAC e estimou a
probabilidade da doença nessa população. Com base em nossos achados,
acreditamos que o cateterismo possa ser evitado, ou pelo menos ponderado, em
pacientes com baixa probabilidade de apresentar DAC.

6.5 Das Implicações Clínicas
Nosso estudo se apóia na observação clínica e na experiência de muitos
anos de atividade em uma instituição pública de cardiologia.
Observamos que existem grupos de pacientes com prevalência muito baixa
de DAC entre os pacientes orovalvares, e que os fatores preditivos de DAC são
os tradicionalmente observados na população geral. Com base nessas
observações julgamos ser possível estimar a probabilidade de DAC nessa
população, oferecendo aos clínicos cardiologistas e aos cirurgiões uma linha de
base para um encaminhamento mais seguro de cirurgia sem o cateterismo prévio
de pacientes com baixa probabilidade de apresentar DAC.
Como é sabido, o cateterismo cardíaco, independentemente de suas comorbidades oferece outros aspectos inconvenientes. Em decorrência dele, o
tempo de permanência hospitalar aumenta e, como conseqüência, os riscos de
infecção aumentam; existem os prejuízos causados pela necessidade de
transferências para outros hospitais para a realização de exames quando estes
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não podem ser feitos pela própria instituição de origem, e pelo custo relacionado
ao próprio cateterismo. Com respeito à espera do paciente para a realização da
cirurgia, adiciona-se o fato de que, mesmo em situação de emergência por
disfunção aguda valvar ou protética, muito freqüentemente aguarda-se o
cateterismo para a indicação cirúrgica. Em se tratando de doentes ambulatoriais,
o grande volume de pacientes aguardando o cateterismo cirúrgico constitui mais
um motivo para a demora do momento cirúrgico.
Assim, nos parece que a aplicação prática dos resultados alcançados
neste estudo junto aos obtidos em estudos futuros, irá beneficiar particularmente
aquela população na qual a prevalência de DAC é muito baixa.

6.6 Dos critérios de indicação de cateterismo pré-operatório nas cirurgias de
troca valvar
Não foi objetivo deste estudo estabelecer critérios definitivos para
indicação de cateterismo pré-operatório nas cirurgias de troca valvar. Entretanto,
considerando que o cateterismo cardíaco apresenta risco de complicações em
torno de 5%, e que a cirurgia cardíaca conjunta eleva a mortalidade para índices
entre 6% e 10% (o que significa um aumento de três a cinco vezes mais do que a
cirurgia isolada) acreditamos que assumir o risco de não fazer o cateterismo em
pacientes cuja probabilidade de DAC oscile 0,5% e 5%, parece bastante razoável.
A maior probabilidade de DAC nesses pacientes estaria em um patamar inferior
ao da mortalidade cirúrgica.
Embora um aumento da prevalência de DAC a partir dos 60 anos tenha

120

sido observado, gostaríamos de ressaltar neste ponto que o peso da idade nos
parece menor do que o comumente considerado: acreditamos que o aumento
decorra simplesmente do fato de também haver um aumento natural das comorbidades associadas à DAC a partir desta idade.
Se voltarmos aos Quadros de probabilidade (1-4) veremos claramente que
a idade isoladamente, na ausência de fatores preditivos de DAC, confere a
homens e mulheres abaixo e a partir de 60 anos, probabilidades de DAC muito
baixas, sustentando que a idade, isoladamente, exerce por si só um efeito
desprezível sobre a probabilidade da presença da doença.
Depreendemos então que a idade não deveria ser genericamente
considerada como o principal critério de indicação de coronariografia préoperatória entre pacientes valvopatas que vão se submeter à cirurgia de troca
valvar, como comumente feito. A idade isoladamente pouco significa, tendo valor
apenas quando associada aos fatores preditivos de DAC.
A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a conduta nos
pacientes com doenças das valvas cardíacas (2003) valoriza o critério de idade a
partir dos 35 anos como corte para a indicação de coronariografia pré-operatória
antes da troca valvar, embora reconheça que ele é difícil de ser estabelecido. A
comunidade cardiológica adota quase que "obrigatoriamente" o procedimento a
partir dos 40 anos. Entendemos que tais recomendações são, na realidade,
questionáveis. O melhor corte para indicação de coronariografia não nos parece
ser aos 35, 40, 50 ou 60 anos, mas aquele definido por uma cuidadosa
estratificação clínica feita a partir de uma anamnese abrangente, observando as
características clínicas do paciente e as co-morbidades que ele apresenta.
Bonow (2006), notam que a DAC não é freqüente em pacientes com
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doença degenerativa da valva mitral que se submetem à cirurgia. Em grande
série de pacientes, apenas 1,3% apresentavam a doença e apresentavam
comprometimento de apenas um único vaso coronariano. Os autores consideram
que a coronariografia de rotina não estaria indicada em pacientes com menos de
45 anos que vão se submeter à cirurgia da válvula mitral de etiologia degenerativa
na ausência de sintomas e de fatores de risco. Tal observação vem de encontro
aos nossos achados. Esta publicação é a mais importante no que diz respeito ao
manuseio do paciente valvopata. A sugestão da coronariografia pré-operatória a
partir dos 45 anos, apesar do baixo nível de evidência, e a consideração de que o
cateterismo coronariano pré-operatório pode ser evitado em um determinado
grupo de pacientes, têm um forte impacto clínico pois representa dez anos a mais
para a indicação do procedimento em pacientes com características clínicas de
baixo risco.
Como já observamos, com base no modelo logístico, em nossa série de
pacientes a idade isoladamente confere muito pouca probabilidade de DAC aos
pacientes valvopatas que vão se submeter à troca valvar. Os autores acima
citados ainda fazem restrições quanto ao limite de idade. De qualquer modo, tal
posicionamento reforça nossa posição de que a indicação de coronariografia não
deve ser generalizada a todos os pacientes valvopatas que vão se submeter à
cirurgia de troca valvar. Outro aspecto importante em Bonow (op. cit.) é que a
população de valvopatas

referida pelos autor

apresenta uma etiologia

degenerativa, enquanto em nosso meio a etiologia reumática é a que francamente
predomina.

Embora tenhamos estudado os pacientes valvopatas de etiologia

reumática e não-reumática como um todo, indiscutivelmente os pacientes com
características clínicas de baixa probabilidade de DAC e de baixo risco são, em
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sua maioria, os de etiologia reumática. Portanto, dada as suas características,
nossa população poderia se beneficiar de uma estratificação clínica bem feita,
dispensando-se a coronariografia de rotina, como normalmente indicada,
principalmente se considerarmos o risco desnecessário do cateterismo cardíaco e
da cirurgia cardíaca conjunta, que aumenta significativamente a mortalidade
cirúrgica.
Acreditamos que o conhecimento da prevalência de DAC em uma
população, dos seus fatores preditivos e da probabilidade de ocorrência de DAC
nessa população, poderão resultar em diversas aplicações clínicas que irão
auxiliar sobremaneira o clínico cardiologista e o cirurgião cardiovascular na
tomada de decisão da indicação cirúrgica nos pacientes orovalvares.

6.7 Das limitações do estudo
Consideramos nesta seção três limitações contempladas como mais
importantes em nosso estudo.

A primeira diz respeito ao tamanho da amostra.

Apesar de comparável a outros estudos examinados na literatura sobre a
prevalência de DAC em orovalvares, acreditamos que uma investigação em uma
população maior poderia trazer mais consistência e maior sustentação aos
nossos resultados. A expectativa de pesquisas futuras de maior abrangência
sobre o tema nos parece de grande relevância clínica, uma vez que permite
definir critérios mais rígidos e fundamentados de indicação de coronariografia préoperatória nas cirurgias de troca valvar, contrariando a conduta corrente que
recomenda a indicação da coronariografia como procedimento de rotina em todos
os pacientes a partir dos 40 anos.
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A segunda limitação diz respeito ao fato do nosso estudo ter sido
retrospectivo. Apesar de todos os pacientes envolvidos terem suas observações
clinicas feitas por nós, incluindo anamnese, exame clínico e exames
complementares,

na

ocasião

esses

procedimentos

eram

realizados

rotineiramente. Deste modo, não havia a intenção de desenvolver um estudo com
o rigor científico que é exigido.

Por esta razão, consideramos que estudos

prospectivos elaborados com esta finalidade, podem trazer mais contribuições do
que aquelas que intencionávamos no início de nosso trabalho e que acreditamos
ter fornecido com nossos resultados.
A terceira e última limitação que deve ser apontada é o fato do estudo ter
se restringido a uma única população, do IECAC-RJ. Seria interessante ampliar a
pesquisa, envolvendo outros hospitais públicos de cardiologia a fim de contrastar
os resultados. Acreditamos que nossa população de pacientes orovalvares seja
comparável à população de orovalvares de outras instituições públicas do Estado
do Rio de Janeiro e de outros estados. Entretanto, uma investigação minuciosa a
esse respeito se faz necessária.

CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES

7.1 A prevalência de doença arterial coronariana é baixa entre os pacientes
com cardiopatia reumática (4%), e alta entre os pacientes com cardiopatia valvar
de etiologia não-reumática (33%).

7.2 A cardiopatia valvar reumática não exerceu nenhum fator protetor sobre
a prevalência de DAC. A prevalência de DAC foi baixa neste grupo em razão das
características clínicas e demográficas desta população

7.3 Utilizando o modelo Log linear identificamos as variáveis sexo, idade,
dor torácica típica, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, e diabetes melitus
como as variáveis que mais se associaram à variável DAC. Assim, tais variáveis
parecem constituir os principais fatores preditivos de DAC entre os pacientes
orovalvares.

7.4 É possível definir critérios de indicação de coronariografia préoperatória nas trocas valvares de qualquer etiologia utilizando-se uma estimativa
de probabilidade de doença arterial coronariana a partir de modelo logístico.

7.5

Não

parece

haver

necessidade

de

indicação

coronariografia a partir dos 40 anos como tem sido recomendado.

rotineira

de
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ANEXO 1
Ficha de observação clínica
Sessão Clínica
OBS.: PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Data__________________NºPront ___________ Enf______/Leito______ Médico: ___________________________

Nome: ______________________________________________________________________Idade: __________anos
Sexo: H □ M □ ,Cor: _____, Estado Civil; ________, Profissão: _________________________________________
Nacionalidade: Bras □ Outros □, Natural: ______________________Bairro ______________________________
Internação: __________________Telefones: ___________________________/_______________________________

Queixa Principal:

H.D.A
H.P.P :
HAS ( ) → Estágio I ( ) Estágio II ( ) Estágio III ( ) HAsistólica ( )
Qual a medicação(s)?
DM ( ) → última glicemia?

mg% qual a medicação(s)?

Hipercolesterolemia ( ) → último exame: CT
Sedentarismo ( ) Obesidade ( ) Peso

TRIG
kg, Altura

HDL
m, IMC

DAC ( ) → IAM ( ) quando?

Trombólise ( )

CAT ( ) quando?

PCI ( ) quando?

LDL

mg/dl
kg/m²

Acidente vascular Cerebral ( ) Isquêmico ( ) Hemorrágico ( ) quando?
Febre reumática ( ) artralgias ( ) amigdalites ( ) Coréia ( )
Uso de Benzetacil ( ) → Há quantos anos?
Tratamento dentário recente (6m) ( ) fez Profilaxia p/ EI ( )
Dç Pulmonares ( ) qual(s)?
Hepatites ( ) - VCI ( ) - Sífilis ( ) - Verminoses ( ) – Dç.Reumatológica( ) qual?
Asma brônquica ( ) DPOC ( ) qual med?
Ins.Venosa ( ) TVP ( ) - Ins.Arterial-Claudicação ( ) M.I.D ( ) -M.I.E ( )
Doença carotídea ( ) Carótida D ( ) Carótida E ( ) Cirurgias?
Dç Cardíaca Congênita ( ) qual ?
Arritmia ( ) qual?

Uso de ACO ( ) - Último INR?

MarcaPasso ( ) - qual o tipo?
Alergia(s) ( ) qual(s)?
Cirurgia(s) ( ) Tipo(s):
Época :

Transfusão(s) ( ) - Complicações?

Prótese Valvar ( ) Biológica ( ) Metálica ( ) quantos anos?
Uso de ACO ( ) - Último INR?
Dç.Hematológica ( ) – Dç.gástrica ( ) – Dç.renal ( ) qual?
Dç.Tiroidiana ( ) qual?

qual med?

Edema ( ) Ascite ( ) Tosse ( ) Hemoptise ( ) Febre ( ) Perda ponderal ( ) Síncope ( )
Infecção(s) recente(s) ( ) qual(s)?
Internação ou atendimento em PS recente ( ) qual o motivo?

Medicamentos em uso:
Observações
H.Social
Moradia de alvenaria ( ) Saneamento Público ( ) abastecimento da CEDAE ( )
TABAGISMO:

Sim □

Não □

Ex-Fumante □

Há quantos anos? 1-5anos □; 5-10anos □; 10-20anos □; 20-30 anos □; > 30anos □
Quantos Cigarros/dia? 5-10ciag/dia □; 10-20ciag/dia □; 20-30ciag/dia □; 20-40ciag/dia □
ETILISMO:

Sim □

Não □

Ex-Etilista □

Há quantos anos?_______anos, Qual(s) o tipo de Bebida?
Usuário de Droga ilícitas: Sim □ Não □ - qual o tipo?
H.Familiar:
Parentes de 1º grau com: HAS □, DM □, IAM □, Colesterol □, AVC □, ICC □, DçCongênita □
Cirurgias de CRM e/ou Troca valvar ( )
Obs:

H.Fisiológica
Parto: a termo ( ) Cesariana ( ) Desenvolvimento de CÇA: normal ( ) anormal ( )
Gestações: G (

)P(

)C(

)A(

) Última Gestação há?_____anos

Intercorrências? Dispnéia ( ) HAS ( ) Cianose ( ) Dor precordial ( ) Cianose ( )
Menopausa ( ) faz TRH: Sim □ Não □
AO EXAME:
RAIO X:
ECG:
Impressão Diagnóstica:
Ecocardiograma:
Cateterismo:
Outros exames:
Diagnóstico Definitivo
Conduta:
Ecocardiograma:

ANEXO 2
Resultados estatísticos detalhados
Regressão logística

sx=sexo; id=idade; dt=dor torácica típica; has= hipertensão arterial sistêmica; tb=tabagismo; disl=dislipidemia;
imc=índice de massa corporal (sobrepeso e obesidade); reum=ser de etiologia reumática; dm=diabetes mellitus.

Modelo Log linear

sx1= sexo masculino; id1=idade ≥ 55 anos; 1 (nas demais variáveis)=presente; := interação.
dac=doença arterial coronariana; sx=sexo masculino; id=idade ≥ 55 anos; dt=dor torácica típica;
has=hipertensão arterial sistêmica; dm=diabetes mellitus; disl=dislipidemia.

