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I. RESUMO 

 
Prevalência de hipercolesterolemia familiar em ambulatório de doença arterial 

coronariana do Hospital Ana Nery (Salvador – Bahia, Brasil). Introdução: A 

hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença genética e silenciosa que afeta o metabolismo 

lipídico, aumentando os níveis de LDL-c circulantes e favorece o desenvolvimento da 

aterosclerose. Há uma escassez de dados na literatura sobre a prevalência dessa patologia em 

pacientes com doença arterial coronariana no Brasil. Objetivos: Obter dados acerca da 

prevalência de HF em pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares seguidos no 

ambulatório especializado em doença arterial coronariana do Hospital Ana-Nery - Salvador-Ba. 

Metodologia: Estudo transversal da prevalência de HF. Foram incluídos pacientes com 

síndrome coronariana aguda (SCA) há menos de 1 ano e pacientes dom doença arterial 

coronariana sintomática com indicação para procedimentos de revascularização (cirúrgica ou 

percutânea). Foram coletados dados demográficos e laboratoriais (admissão) e no seguimento 

de 6 e 12 meses. Os pacientes selecionados foram incluídos em um ambulatório especializado 

com abordagem multidisciplinar, e objetivo de redução dos eventos cardiovasculares 

recorrentes. Como critério diagnóstico para HF foi utilizado o Dutch Lipid Clinic Network, 

sendo os pacientes divididos em dois grupos: Grupo HF ( 5 pontos), Grupo não-HF (< 5 

pontos). Resultados: No período entre Março de 2017 a Setembro de 2018, foram 

contabilizados um total de 217 pacientes acompanhados no ambulatório. Desses, 131 (60,4%), 

eram do sexo masculino, sendo a idade média de 62,5 (± 11,1) anos. A maioria dos pacientes 

(123, equivalentes a 56,7%) havia apresentado SCA nos últimos 12 meses, e 104 (48%) eram 

diabéticos. Ao todo 145 pacientes apresentaram todos os dados disponíveis para o cálculo do 

Dutch, sendo que 4 (2,8%) apresentaram o diagnóstico de certeza de HF, 9 (6,2%) como 

provável HF e 44 (30,3%) com diagnóstico de possível HF. Pacientes do grupo HF ( 5 pontos) 

tenderam a serem mais jovens, 58 (± 12) vs 64 (± 11) anos, p = 0,016; e apresentavam valores 

de LDL-c mais elevados, 147 (± 44) vs 74 (± 26) anos, p < 0,0001. Conclusão: Em uma 

população de muito alto risco cardiovascular, a hipercolesterolemia familiar apresentou uma 

prevalência considerável a partir de critérios clínicos. Identificar corretamente esses pacientes é 

imperativo, tendo em vista serem pacientes mais jovens com alto risco para eventos recorrentes 

devido ao difícil controle do LDL-c. 

Palavras chaves: 1. Prevalência; 2. Hipercolesterolemia Familiar; 3. Doença Arterial 

Coronariana. 
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II. OBJETIVO 

Obter dados acerca da prevalência de hipercolesterolemia familiar em ambulatório 

especializado em doença arterial coronariana, localizado no Hospital Ana Nery (Salvador – 

Bahia, Brasil).  
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Hipercolesterolemia Familiar (HF) pode ser definida como uma doença genética que 

afeta o metabolismo dos lipídios, causada por mutações em genes responsáveis por este 

controle. A doença se manifesta por níveis elevados do LDL-c e ocasiona deposição 

exacerbada de colesterol em tecidos do corpo. Como consequência, pacientes portadores de 

hipercolesterolemia familiar descontrolada apresentam sinais clínicos típicos, dentre eles 

xantomas, xantelasmas e arco corneano. Além disso, estes pacientes possuem risco de ventos 

cardiovasculares significativamente aumentados (Lee, 2017). 

A HF é uma das doenças genéticas de maior prevalência na população geral. A 

frequência da HF na sua forma heterozigótica é de 1:500 indivíduos (o que corresponde a 

0,2%), sendo muito rara na forma homozigótica,  que possui frequência estimada em 1 

indivíduo afetado a cada 1.000.000 de pessoas. No mundo inteiro, acredíta-se existir mais de 

10.000.000 de indivíduos portadores de HF; no entanto, uma parcela inferior a 10% desses têm 

diagnóstico conhecido de HF, e menos de 25% desses recebem tratamento hipolipemiante 

(WHO, 1998). 

Para compreensão da sua etiologia é necessário o entendimento do metabolismo dos 

lipídios. Devido ao seu caráter lipofílico, o colesterol circula no plasma sanguíneo 

principalmente nas lipoproteínas de densidade baixa, LDL, compostas por uma apoliproteína B 

(apoB) que envolve um núcleo de colesteróis e triglicérides. As LDL são produto da lipólise na 

superfície dos capilares da lipoproteína de densidade muito baixa, VLDL, por ação da lipase 

lipoproteica, e são removidas da circulação para o interior da célula quando há ligação da apoB 

a receptores de LDL expressos na superfície do fígado. Mutações genéticas que resultem em 

diminuição da endocitose da lipoproteína constituem a etiologia da hipercolesterolemia familiar 

(Sharifi et al., 2017). 

Pacientes heterozigóticos, que possuem apenas um gene mutante LDLR herdado por um 

dos pais, associado a outro gene normal, apresentam níveis de colesterol estimados em cerca de 

duas vezes o valor normal. Pacientes homozigóticos, cuja mutação se encontra nos dois genes 

LDLR herdados, possuem níveis de colesterol de quatro a cinco vezes o valor normal (Sharifi 

et al., 2017). Mutações no gene da apoB, por sua vez, resultam na incapacidade da ligação entre 

o LDL e o seu receptor, provocando seu acúmulo no sangue e também causam 

hipercolesterolemia familiar (Cuchel et al., 2014). Por fim, mutações do gene PCSK9, que 

codifica uma enzima de mesmo nome envolvida na degradação do receptor de LDL, promovem 

uma hiperfunção desta enzima, o que causa diminuição da endocitose de LDL e 

consequentemente promove aumento dos níveis circulantes de colesterol (Myant, 1993; 



    13 

 

 

 

Humphries et al., 2009; Lagace et al., 2006). Portanto, três genes que controlam o metabolismo 

de lipídios (genes LDLR, APOB e PCSK9) causam HF de caráter autossômico dominante. 

Entreanto, mutações podem ser encontradas em apenas 40% dos pacientes com diagnóstico 

clínico. No restante, que não apresentam nenhuma mutação, uma etiologia poligênica é a causa 

mais provável (Sharifi et al., 2017). 

O diagnóstico de hipercolesterolemia familiar pode ser feito através de rastreamento 

genético ou por meio do diagnóstico clínico. Atualmente, o diagnóstico genético (análise dos 

genes LDLR, APOB e PCSK9) é padrão de referência para diagnóstico de HF e deve ser 

oferecido para pacientes quando há disponibilidade (Leren et al., 2004). Entretanto, este 

rastreamento pode ser considerado de custo bastante elevado (Marks et al., 2000). Desta forma, 

adequando o diagnóstico à realidade soteropolitana, o diagnóstico de hipercolesterolemia 

familiar neste estudo será feito clinicamente, com grande destaque para anamnese e exame 

físico, baseado em sinais clínicos de depósitos extravasculares de colesterol, em taxas elevadas 

de LDL-c ou colesterol total no plasma, história familiar de hipercolesterolemia e/ou doença 

aterosclerótica prematura e identificação de mutações e polimorfismos genéticos que 

favoreçam o desenvolvimento da HF, de acordo com os critérios da Dutch Lipid Clinic 

Network (Dutch MEDPED; 1998; WHO, 1998). 

A Doença Arterial Coronariana (DAC), por sua vez, é caracterizada pelo acúmulo de 

lipídios na parede dos vasos. Embora fatores de risco tradicionais e bem prevalentes como 

idade, sexo, obesidade, diabetes, pressão arterial alta, dislipidemia, estresse psicológico e 

nutrição sejam cruciais para o seu desenvolvimento (Yusuf et al., 2004), sabe-se que a 

inflamação tem papel fundamental no seu início e evolução. Uma vez que indivíduos 

portadores de DAC apresentam risco elevado de eventos cardiovasculares agudos, como o 

infarto, é fundamental que façam acompanhamento médico especializado no tratamento e 

prevenção secundária de eventos cardiovasculares, como síndromes coronarianas agudas. 

 HF e DAC são duas doenças cuja relação está bem consolidada (Marks et al., 2003 e 

Austin et al., 2004). Além do risco muito elevado do desenvolvimento de DAC tanto em 

mulheres quanto em homens portadores de HF (Burnett et al., 2005 ,Marks et al., 2000 e Hill JS 

et al., 1991), estudos em pacientes com HF demonstram que a DAC é a principal causa de 

morte nesse grupo (BMJ, 1991), principalmente em pacientes que não recebem tratamento 

hipolipemiante adequado. Portanto, portadores de HF devem manter controlados os níveis 

lipídicos com intuito de prevenir doença arterial e/ou os eventos agudos relacionados à DAC. 

Apesar de muito bem consolidada a associação entre as duas doenças, faltam estudos 

que apresentem a prevalência de pacientes portadores de HF em ambulatório especializado em 

DAC em Salvador, Bahia. A principal limitação que justifica esta carência é o 
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negligenciamento da hipercolesterolemia familiar, que muitas vezes não é diagnosticada em 

pacientes portadores. Isso se deve principalmente ao altíssimo custo do diagnóstico genético, 

que se encontra fora da realidade brasileira, manifestação silenciosa desta doença, seu 

desconhecimento por parte dos médicos e ao precário acesso à saúde por parte da população. 

Neste contexto, pode-se afirmar que o negligenciamento da hipercolesterolemia familiar 

contribui para que portadores tenham níveis lipídicos de difícil controle, o que aumenta os 

riscos de ocorrência de eventos coronarianos principalmente em pacientes que já possuem alto 

risco para eventos cardiovasculares. Como consequência, temos um maior número de 

internações hospitalares e procedimentos intervencionistas (como angioplastias e 

revascularizações miocárdicas), que contribuem para oneração do Sistema Único de Saúde 

(SUS), e que seriam potencialmente evitáveis por meio de tratamento clínico otimizado e 

rigoroso, através de um controle mais agressivo dos níveis lipídicos utilizando-se de drogas 

hipolipemiantes mais potentes.  

 Os resultados do presente estudo produzirão dados locais acerca da prevalência de uma 

doença tão negligenciada que é a  hipercolesterolemia familiar, num ambulatório especializado 

em doença arterial coronariana, no cenário baiano. 
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IV. METODOLOGIA 

Método do estudo 

Este estudo é um braço do já vigente estudo RESPECT – Registro Prospectivo de 

Pacientes com Alto Risco para Eventos Cardiovasculares, realizado no Hospital Ana Nery. O 

banco de dados do RESPECT será utilizado para realização deste estudo. A folha de rosto do 

estudo RESPECT se encontra no apêndice IV e o parecer consubstanciado no apêndice V. 

 

Desenho do estudo 

Estudo observacional, de caráter transversal descritivo de pacientes com alto risco para 

eventos cardiovasculares que são acompanhados no ambulatório de doença arterial coronariana 

do Hospital Ana Nery, e registrados no banco de dados do vigente estudo RESPECT. 

Na literatura médica a prevalência de hipercolesterolemia familiar em pacientes 

portadores de doença arterial coronariana já foi estabelecida, por meio de grandes estudos em 

outras populações. Desta forma, este estudo de prevalência possui caráter descritivo e não 

contará com quantidade (N) pré-estabelecida de pacientes a serem incluídos. Em vez disso, se 

utilizará uma amostra de conveniência, isto é, buscar-se-á incluir o máximo possível de 

pacientes atendidos no ambulatório, conforme estes sejam adicionados ao banco de dados do 

estudo RESPECT. 

 

População do Estudo 

Pacientes cadastrados no ambulatório de Doença Arterial Coronariana do Hospital Ana 

Nery (Salvador, Bahia), cuja porta de entrada é através de hospitalização após Síndrome 

Coronariana Aguda documentada, preferencialmente submetidos a procedimento de 

revascularização miocárdica ou intervenção coronária percutânea há menos de 1 ano, além de 

pacientes com suspeita de hipercolesterolemia familiar, que fazem acompanhamento clínico 

regular. 

Os indivíduos elegíveis foram convidados a participar do estudo e, após aceitação 

mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os dados referentes a 

parâmetros clínicos e laboratoriais de interesse para a pesquisa (ver formulário de coleta de 

dados – anexo 1) foram obtidos a partir de prontuário e de entrevista direta com os pacientes. 
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Critérios de seleção 

 Inclusão 

1.  Pacientes atendidos no ambulatório de Doença Arterial 

Coronariana do Hospital Ana Nery no período de vigência do 

estudo RESPECT, registrados no banco de dados do mesmo.  

 Exclusão 

1.  Pacientes que não apresentarem dosagem de LDL-c até a última 

consulta ambulatorial antes do encerramento do prazo de coleta 

de dados (27/08/2018). 

2. Pacientes que não assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido do estudo RESPECT  

 

Critérios definidores de Hipercolesterolemia Familiar 

O diagnóstico de HF será realizado por meio dos critérios diagnósticos da Dutch Lipid 

Clinic Network (Dutch MEDPED, 1998; WHO, 1998), com adição de um critério da proposta 

de Simon Broome Register Group3 (Apêndice II). O último parâmetro (análise de DNA) só 

será avaliado caso o paciente apresente resultado deste exame, realizado previamente, uma vez 

que o diagnóstico de HF através do rastreamento genético não faz parte dos procedimentos 

disponibilizados pelo serviço  público de saúde em Salvador, Bahia. Pacientes que obtiveram, 

na somatória total da pontuação atribuída a cada parâmetro analisado, mais de 8 pontos serão 

diagnósticados como portadores de hipercolesterolemia familiar; aqueles que obtiveram 

somatória total entre 6-8 ponto,s como prováveis portadores; e os com somatória total entre 3-5 

pontos, como possíveis portadores de HF. Realizada a coleta de dados, os pacientes foram 

divididos em 2 grupos: Grupo HF ( 5 pontos) e não-HF (< 5 pontos) no escore Dutch. 

 

Variáveis analisadas 

Dentre os parâmetros utilizados para o diagnóstico se encontram informações clínicas e 

laboratoriais. Serão analisados os dados da anamnese sobre uso de medicamentos que 

controlam níveis lipídicos, histórico familiar de hipercolesterolemia e DAC prematura, 

incluindo a idade de acometimento em cada familiar, bem como os valores de exames 

laboratoriais da dosagem de LDL-c e, quando disponíveis, dados da análise genética. Do exame 

físico, será pesquisada a presença de sinais clínicos clássicos da HF, como xantomas, 

xantelasmas e arco corneano. 

Os participantes do estudo foram avaliados clinicamente e incluídos no cálculo para 

obtenção da prevalência total, por sexo e faixa etária. Obtidos estes dados, o cálculo da prevalência 
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de HF na população que faz acompanhamento médico no ambulatório de DAC do Hospital Ana 

Nery, resultou da proporção de portadores, prováveis portadores e possíveis portadores em relação 

ao total de pacientes investigados. A prevalência também foi estratificado por sexo, idade média, 

níveis de LDL-c, frequência de angina e frequência de obstrução de DA proximal > 75%. Por 

fim, foi realizada comparação com os dados pré-existentes na literatura médica. 

 

Coleta de dados 

Os pesquisadores realizaram um treinamento para preenchimendo adequado da ficha de 

coleta de dados (anexo 1). Os dados foram registrados considerando-se as variáveis a serem 

analisadas no trabalho que estivessem registradas nos prontuários consultados. 

 

Análise des dados 

As variáveis definidoras de HF a serem analisadas estavam contidas no banco de dados do 

RESPECT, construído com os dados preenchidos nas fichas de coleta (anexo 1) utilizando o 

software Microsoft Office Excel 2013. 

As análises estatísticas serão feitas utilizando-se do software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

 

Considerações éticas, bioéticas e deontológicas 

Este estudo é um braço do já vigente estudo RESPECT – Registro Prospectivo de 

Pacientes com Alto Risco para Eventos Cardiovasculares, aprovado na Plataforma Brasil da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/ Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde e 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP)  do Hospital Ana Nery. 

Portanto, a folha de rosto do estudo RESPECT está apresentada no apêndice IV e o parecer 

consubstanciado no apêndice V (número do parecer: 2.187.126). 

O estudo foi conduzido em caráter confidencial e com fins estritamente científicos. 

Devido à utilização do banco de dados do já vigente estudo RESPECT para análise das 

variáveis deste estudo, foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 

1), do mesmo. 

Não houve benefícios diretos aos pacientes que partiparem do estudo, porém, pretende-

se que este contribua para ampliar o conhecimento científico acerca  do tema. Considerando-se 

o acesso aos dados em prontuários, os riscos potenciais envolvidos de quebra de sigilo foram 

minimizados através da construção de um banco de dados de armazenamento e acesso restrito 

aos responsáveis pela pesquisa. Nomes dos pacientes e de profissionais que prestaram 

assistência a eles não foram referidos. Não houve conflitos de interesses.  
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VII. RESULTADOS 

 No período entre Março de 2017 a Setembro de 2018, foram contabilizados um total de 

217 pacientes acompanhados no ambulatório de DAC do Hospital Ana Nery. De todos estes 

pacientes, 131 (60,4%) são do sexo masculino, 178 possuem diagnósico de hipertensão arterial 

sistêmica e 104 de diabetes mellitus tipo II. A idade média da população do ambulatório foi de 

62 anos (±11,1 anos). Estas e outras variáveis/comorbidades como AVC e tabagismo estão 

contidas na Tabela I. 

 

Tabela I – Frequência de variáveis/comorbidades presentes na população de pacientes 

acompanhados no ambulatório de DAC do Hospital Ana Nery. 

Variável/Comorbidade Nº de pacientes e percentual/desvio padrão 

 total = 217 

Sexo Masculino 

HAS 

SCA (< 1 ano) 

DM2 

IRC 

AVC 

Tabagismo atual 

Ex-tabagismo 

IC FER 

Idade média 

131 (60,4%) 

178 (82%) 

123 (56,7%) 

104 (48%) 

29 (13,3%) 

8 (3,7%) 

13 (6%) 

56 (25,8%) 

47 (21,%) 

62,5 (±11,1) 

   Fonte: SMART/Hospital Ana Nery – UFBA/SESAB (Secretaria de Saúde do Estado da 

 Bahia). 

 

 Dos 217 pacientes acompanhados no ambulatório, um total de 145 apresentaram 

dosagem de LDL-c até o último dia de coleta de dados deste estudo e foram incluídos para 

cálculo do escore Dutch Lipid Clinic Network (Dutch MEDPED) para hipercolesterolemia 

familiar. Ao todo, 4 pacientes foram diagnosticados com a certeza de possuírem HF; 9 foram 

classificados como prováveis portadores de HF; 44 foram classificados como possíveis HF 

(dentre os quais 18 obiveram pontuação = 5 no escore Dutch, e foram alocados para o grupo 

HF) e 88 foram classificados como não-HF (Figura 1). 
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Figura 1 – Gráfico do número e percentual de pacientes classificados de acordo com a 

probabilidade de possuírem HF, baseado nos critérios diagnósticos da Dutch Lipid Clinic 

Network (Dutch MEDPED). 

 

 Fonte: SMART/Hospital Ana Nery – UFBA/SESAB. 

 

 Por fim, excluídos aqueles sem dosagem de LDL-c, restaram 145 pacientes elegíveis, 

que foram divididos em dois grupos: grupo HF ( 5 pontos) correspondentes a 21,3% dos 

avaliados, que contou com 31 pacientes; e o grupo não-HF (< 5 pontos), correspondentes a 

78,6% dos avaliados, com 114 pacientes. A idade média do grupo HF foi de 58,3 (±12,1) anos 

vs. 63,7 (±10,7 anos) anos do grupo não-HF, P = 0,016. 

 O nível médio de LDL-c (admissão) do grupo HF foi de 147 mg/dl (± 44) mg/dl, 

referente a 27 pacientes vs. 74 (±26) mg/dl, do grupo não-HF, referente a 100 pacientes, P < 

0,0001. 

 Comparou-se também a frequência de obstrução de DA proximal > 75%, nos pacientes 

que apresentaram dados angiográficos disponíveis, entre os grupos HF e não-HF. No grupo HF, 

de um total de 25 pacientes com angiografia disponível, 8 (32%) apresentaram obstrução de 

DA proximal > 75%, vs 38 (38%) pacientes do grupo não-HF, de um total de 100 pacientes que 

apresentaram angiografia disponível. 

 Outra variável comparada foi a frequência de síndromes coronarianas agudas (SCA) 

ocorridas com menos de um ano da admissão dos pacientes ao ambulatório, entre os grupos HF 
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e não-HF. No grupo HF, de um total de 31 pacientes, 16 (51,6%) apresentaram SCA < 1 ano vs 

65 (51%) pacientes do grupo não-HF. 

 Por fim, comparou-se também a frequência do sintoma angina, de acordo com a 

graduação da Canadian Cardiovascular Society (CCS) entre 2-4 no período de admissão ao 

ambulatório entre os grupos HF e não-HF. No grupo HF, de um total de 31 pacientes, 13 (42%) 

apresentaram-se sintomáticos para angina vs 34 (31.7%) do grupo não-HF, de um total de 107 

pacientes não-HF com essa informação disponível. Todos estes resultados se encontram na 

tabela II. 

  

Tabela II – Análise comparativa de variáveis/comorbidades entre os grupos HF e não-HF. 

 Grupo HF Grupo não-HF P  

 

Variável 

Média (desvio padrão) ou 

n (%) 

 

Total = 31 pacientes 

Média (desvio padrão) 

ou n (%) 

 

Total = 114 pacientes 

 

Idade média (anos) 

 

58,3 (± 12,1) 63,7 (± 10,7) 0,016 

 

LDL-c médio em 

mg/dl (admissão) 

 

Obstrução DA 

proximal > 75% 

 

SCA < 1 ano 

 

Angina 2-4 CCS 

(admissão) 

147 (± 44) 

 

 

8 (32%) 

 

 

16 (51,6%) 

 

 

13 (42%) 

74 (± 26) 

 

 

38 (38%) 

 

 

65 (57%) 

 

 

34 (32%) 

< 0,001 

 

 

0,578 

 

 

0,557 

 

 

0,346 

   Grupo HF ( 5 pontos) e não-HF (< 5 pontos) no escore Dutch. 
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VIII. DISCUSSÃO 

 Como muito bem estabelecido pela comunidade científica internacional, embora 

elementos naturais como o próprio envelhecimento promovam a formação de placas de ateroma 

no endotélio arterial coronariano, este processo pode ser acelerado quando há 

presença/exposição aos fatores de risco cardiovascular, elucidados há algumas décadas por 

meio das coortes de Framingham (Mahmood, S. S et al.,  2014). 

 Uma vez que a principal porta de entrada do ambulatório de doença arterial coronariana 

do Hospital Ana Nery (HAN)  seja a hospitalização ocorrida há menos de um ano após 

síndromes coronarianas agudas, preferencialmente manejadas por meio de procedimentos de 

revascularização miocárdica ou intervenção coronária percutânea, a população deste estudo 

apresenta em sua composição forte presença destes fatores de risco cardiovascular, conforme já 

se especulava. 

 A população do ambulatório é em sua maioria do sexo masculino (60,4%), possui idade 

avançada (com média de 62 anos), e possui alta incidência de comorbidades que aumentam o 

risco cardiovascular. Como exemplo, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), comorbidade que 

acarreta em aumento da exigência contrátil do coração, apresentou elevadissima frequência de 

82%, sendo portanto a maioria dos pacientes do ambulatório afetada. O DM tipo II também se 

mostrou bem frequente, com uma frequência em quase metade da população, totalizando 48%. 

O tabagismo, que também promove aterosclerose mais agressiva, se mostrou bastante 

frequente, com 32% dos pacientes sendo atuais tabagistas ou ex-tabagistas.  O resultado do 

perfil desta população do ambulatório é condizente com o que vem sendo estabelecido pela 

comunidade cientifica internacional há décadas. 

 A hipercolesterolemia familiar, por sua vez, consitui-se como mais uma comorbidade 

que predispõe o desenvolvimento precoce de DAC, a medida que promove exacerbada 

deposição endotelial às custas de elevados níveis de LDL-c circulantes, em consequência de 

mutações genéticas em genes que controlam o metabolismo lipídico. 

 Devido a sua manifestação silenciosa, a HF pode ser considerada uma doença bastante 

negligenciada e por este motivo seu tratamento constitui-se como um grande desafio a longo 

prazo no contexto do desenvolvimento e prognóstico de doenças cardiovasculares. 

 Optou-se por incluir no grupo HF todos os pacientes que obtiveram pontuação  5 no 

escore Dutch, conforme já foi relizado por outros estudos, com intuito de selecionar dentre os 

que obtiveram diagnóstico “possível HF’’, os pacientes com maior probabilidade de serem de 
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fato portadores, uma vez que  constituiu-se como limitação do estudo a impossibilidade de 

dosagem de LDL-c dos familiares de todos os pacientes seguidos no ambulatório, em virtude 

do intuito de se poupar custos a um hospital terciário do Sistema Único de Saúde do Estado da 

Bahia. 

 O grupo HF correspondeu a 21,3% dos pacientes aptos a receberem uma pontuação no 

escore Dutch, totalizando 31 num total de 145. Eles tenderam a ser mais jovens que o grupo 

não-HF, com idade média de 58,3 anos ± 12,1 vs. 63,7 anos ± 10,7 do grupo não-HF, p = 

0,0016. Isto evidencia o maior risco inerente a este grupo de desenvolver DAC precoce, 

definida quando ocorre em homens com menos de 55 anos e em mulheres com menos de 60 

anos. Este resultado também pode ser explicado pelos níveis elevados de LDL-c circulantes, 

uma vez que valores exacerbados de moléculas aterogênicas tornam o processo da aterosclerose 

mais acelerado quando comparado a valores normais de LDL-c plasmáticos, visto que o LDL-c 

médio obtido no momento da admissão do grupo HF foi de quase o dobro do LDL-c médio do 

grupo não-HF, com 147 (±44) mg/dl vs 74 (±26)  mg/dl , sendo p < 0,0001. 

 Foram avaliados também dados angiográficos dos pacientes, quando disponíveis. A  

frequência de obstruções iguais ou superiores a 75% no ramo descendente anterior da artéria 

coronária esquerda foi bem semelhante entre os dois grupos, HF = 32% vs não-HF = 38%, com 

P = 0,578. A frequência de angina entre os dois grupos também foi comparada. Foram 

considerados pacientes sintomáticos de angina aqueles com a graduação da Canadian 

Cardiovascular Society (CCS) entre 2-4 no período de admissão ao ambulatório, na primeira 

consulta com o Heart Team. O número de anginosos no grupo HF, foi de 13 pacientes, 

equivalente a um percentual de 42% vs 31% do grupo não HF, ou 34 pacientes, num total de 

107 pacientes não-HF avaliados, sendo p = 0,346. Isso permite hipotetizar a possibilidade de 

que pacientes HF apresentam processo aterosclerótico obstrutivo mais severo, capaz de causar 

mais angina, embora não tenhamos dados suficientes nem significância estatística para permitir 

o aprofundamento deste raciocínio. 

 Por fim, a frequência de síndromes coronarianas agudas ocorridas com menos de um 

ano comparada entre os dois grupos foi bem semelhante, no grupo HF de 51,6 % vs 57% do 

grupo não-HF, P = 0,557. Estes dados não permitem atribuir maior instabilidade de placas 

ateroscleróticas ao grupo HF neste estudo. 
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IX. CONCLUSÃO 

 Em um ambulatório especializado em DAC de um hospital terciário do Sistema Único 

de Saúde, em Salvador - Bahia, Brasil, os critérios de Framingham que atribuem risco 

cardiovascular se apresentaram com bastante frequência na composição do perfil clínico da sua 

população. 

 Neste estudo, a hipercolesterolemia familiar apresentou uma prevalência considerável a 

partir de sua atribuição por meio de critérios clínicos, uma vez que 1 a cada 5 pacientes que 

fazem seguimento clínico no ambulatório de DAC do HAN é do grupo HF. Os grupos HF e 

não-HF apresentam algumas divergências pontuais. 

 A frequência de obstruções iguais ou superiores a 75% no ramo descendente anterior da 

artéria coronária esquerda, bem como a frequência de síndromes coronarianas agudas ocorridas 

em tempo inferior a 1 ano foi bem semelhante entre os dois grupos. Todavia, os pacientes HF 

são mais sintomáticos para angina.    

 Finalmente, os resultados deste estudo mostraram que pacientes HF detêm níveis 

médios de LDL-c bastante superiores (quase o dobro) e maior predisposição ao 

desenvolvimento de DAC precoce, uma vez que a idade média do grupo HF é 

consideravelmente menor. 

 Tendo em vista as implicações causadas pela presença de HF numa população que já 

possui alto risco cardiovascular, identificar corretamente os pacientes portadores é imperativo 

para a adoção de terapêuticas mais agressivas, constituindo-se, portanto, um desafio para os 

‘’Heart Teams’’, com o intuito de reduzir a morbimortalidade e evitar o uso de recursos 

públicos com procedimentos e internações potencialmente evitáveis, em um hospital terciário 

do Sistema Único de Saúde localizado em Salvador – Bahia, Brasil. 
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SUMMARY 

Prevalence of familial hypercholesterolemia in an outpatient clinic for coronary artery 

disease at the Ana Nery Hospital (Salvador - Bahia, Brazil). 

Introduction: Familial hypercholesterolemia (HF) is a silent genetic disease that affects lipid 

metabolism, increasing circulating LDL-cholesterol (LDL-C) levels and promotes the 

development of atherosclerosis. There is a paucity of data in the literature on the prevalence of 

this pathology in patients with coronary artery disease in Brazil. Objectives: To obtain data on 

the prevalence of FH in patients at high risk of cardiovascular events followed at the outpatient 

clinic specialized in coronary artery disease at the Hospital Ana-Nery - Salvador-BA. 

Methodology: Cross-sectional study of the prevalence of HF. We included patients with acute 

coronary syndrome (ACS) for less than 1 year and patients with symptomatic coronary artery 

disease with indication for revascularization procedures (surgical or percutaneous). 

Demographic and laboratory data were collected (admission) and followed up at 6 and 12 

months. The selected patients were included in a specialized outpatient clinic with a 

multidisciplinary approach, and a goal of reducing recurrent cardiovascular events. As a 

diagnostic criterion for HF, the Dutch Lipid Clinic Network was used, and the patients were 

divided into two groups: HF Group (> 5 points), Non-HF Group (<5 points). Outcomes: 

Between March 2017 and September 2018, a total of 217 patients were followed up at the 

outpatient clinic. Of these, 131 (60.4%) were males, the mean age being 62.5 (± 11.1) years. 

Most patients (123, equivalent to 56.7%) had presented ACS in the last 12 months, and 104 

(48%) were diabetic. A total of 145 patients presented all the data available for the Dutch 

calculation, of which 4 (2.8%) presented the diagnosis of HF certainty, 9 (6.2%) as probable 

HF and 44 (30.3%). with diagnosis of possible HF. Patients in the HF group (> 5 points) tended 

to be younger, 58 (± 12) vs 64 (± 11) years, p = 0.016; and had higher LDL-C values, 147 (± 

44) vs 74 (± 26) mg / dL, p <0.0001. Conclusion: In a population with a very high 

cardiovascular risk, familial hypercholesterolemia presented a considerable prevalence based 

on clinical criteria. Correct identification of these patients is imperative in view of being 

younger patients at high risk for recurrent events due to the difficult control of LDL-c. 

Key words: 1. Prevalence; 2. Familial Hypercholesterolemia; 3. Coronary Artery Disease. 
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ANEXO I 

FICHA DE COLETA 

HOSPITAL ANA NERY- AMBULATÓRIO DE DAC 

 Prevalência de hipercolesterolemia familiar em ambulatório de doença 

arterial coronariana do Hospital Ana Nery (Salvador – Bahia, Brasil) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Paciente:                                                                                      Data:  

Número do Prontuário:                          Registro Smart:                                   

Idade (anos):                 Data nascimento:    Sexo: ( F ) / ( M ) 

PLANO TERAPÊUTICO 

SCA < 1 ano: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não  LDL-c inicial: 

Origem do paciente:  (  ) Indicação externa para RM           (  ) Indicação externa para ATC 

(  ) Após SCA  (Tipo:               /Data:       ) (  ) Hipercolestrolemia familiar  

Decisão inicial: (  ) Tratamento clínico         (  ) Cirurgia RM          (  ) Angioplastia 

COMORBIDADES 

ICC FER: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não     AVC:  ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

HAS: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não        IAM prévio: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não  

IRC (D): ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não              IRC (ND): ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

Tabagista: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não     Ex-tabagista: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

DM (ID): ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não               DM (NID):  ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não  

Revascularização prévia: ( 1 ) Sim ( 2 ) Não   ATC prévio: ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

GERAL / ESCORE DUTCH MEDPED                                   PA:                   mmHg 

FC:         bpm        Peso:         kg        Altura:         m        IMC:         kg/m²        DUTCH: 

DADOS ANGIOGRÁFICOS      Data:  

Obstrução em tronco de coronária esquerda >50% : ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

Obstrução proximal em descendente anterior >75% : ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

SINTOMAS 
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Angina (CCS): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )        Dispneia (NYHA): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 ) 

 

EXAMES LABORATORIAIS:      Data: 

Colesterol Total:          LDL-c:            HDL-c:           TG:           Glicemia:           HbA1c: 

Outros:   

ECOCARDIOGRAMA       Data: 

AE:            DDVE:              DSVE:               FEVE:               Alt. segmentar: ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

MEDICAMENTOS 

IECA/BRA: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não  Estatina: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não   

Atorvastatina/Rosuvastatina: ( 1 ) Sim           mg / ( 2 ) Não        Ezetimiba: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

Nitrato: (  )  Betabloqueador: (  )    Vastarel: (  )    Ivabradina: (  )    AAS: (  )    Clopidogrel: (  ) 

Metformina: (  )     Sulfonilureias: (  )     Insulina: (  )     Outros: (  ) 

RETORNO EM 06 MESES       Data: 

LDL – c:    ( Data:            )       Medicação nova: 

Evento CV: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não      Data evento CV:  Tipo Evento CV: 

Angina (CCS): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )        Dispneia (NYHA): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 ) 

Indicação de procedimento: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

RETORNO EM 12 MESES       Data: 

LDL – c:    ( Data:           )       Medicação nova: 

Evento CV: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não      Data evento CV:  Tipo Evento CV: 

Angina (CCS): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )        Dispneia (NYHA): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 ) 

Indicação de procedimento: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 

RETORNO EM 24 MESES       Data: 

LDL – c:    ( Data:           )       Medicação nova: 

Evento CV: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não      Data evento CV:  Tipo Evento CV: 

Angina (CCS): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )        Dispneia (NYHA): ( 0 ) Não / ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 ) 

Indicação de procedimento: ( 1 ) Sim / ( 2 ) Não 
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO ESTUDO  
 

TÍTULO DO ESTUDO 

AMBULATÓRIO DIDÁTICO DE DISLIPIDEMIAS DO HOSPITAL ANA NERY 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Dr. Luiz Carlos Passos 

 

INTRODUÇÃO 

Você está sendo convidado(a) para participar de um projeto de pesquisa. 

 

Você foi escolhido(a) como candidato(a) para este protocolo de pesquisa por possuir uma 

doença chamada hipercolesterolemia, ou seja, uma doença que deixa o sangue com níveis altos 

de colesterol, aumentando as chances de acontecerem eventos como infarto (“ataque do 

coração”), AVC (“derrame”) e morte. 

 

É importante que você leia com atenção essa descrição do estudo. Caso aceite em participar, é 

necessário que você saiba sua função neste estudo e a natureza da sua participação, e também 

que forneça seu consentimento por escrito (é necessário assinar esse termo de consentimento 

livre e esclarecido, caso decida participar deste estudo). 

 

Leve o tempo que for necessário para fazer todas as perguntas que você queira. O médico e/ou 

algum integrante da equipe do estudo (farmacêutico, enfermeiro, coordenador) lhe explicará 

todas as palavras ou informações que possam não parecer claras. 

 

NATUREZA E FINALIDADE DO ESTUDO 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo de observação, ou seja, não haverá 

nenhuma interferência por parte do grupo de estudo sobre o seu tratamento. Será realizado 

somente no Hospital Ana Nery, e deverão ser incluídos outros participantes deste mesmo 

hospital. 

 

A Dislipidemia (doença que deixa o colesterol – “gordura do sangue” – mais alta do que o 

normal) é muito comum no Brasil e é causa comum de internamento hospitalar, de enfarte 

(“ataque do coração”) e de morte, entretanto existem medicamentos atuais que podem ajudar no 

tratamento desta doença, diminuindo a chance de ocorrer graves problemas, como 

hospitalização e morte. Além disso, o atendimento com profissionais especializados neste 

assunto pode auxiliar o tratamento que você já venha fazendo, caso já esteja em tratamento, ou 

implementar um tratamento, caso você ainda não tenha atendimento e diminuir a chance ou 

retardar o aparecimento de alguns problemas de saúde futuros. 

 

A finalidade deste projeto de pesquisa é entender de que forma o seu tratamento tem sido 

conduzido e quais são as principais complicações e os benefícios observados através do 

tratamento para a dislipidemia que você realiza no ambulatório e dislipidemia do Hospital Ana 

Nery (HAN).  
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PROCEDIMENTO DO ESTUDO 

Um dos médicos responsáveis pelo estudo discutirá o propósito e os procedimentos deste 

estudo com você e perguntará se está interessado(a) em participar.  

 

Caso você esteja interessado(a) em participar, você será submetido(a) a um rápido exame 

físico, onde será verificado a sua altura, seu peso, o tamanho de seu abdome (através de fita 

métrica), pressão arterial e a freqüência cardíaca (número de batimentos do coração em um 

minuto), além de anotar informações sobre sua história médica passada. O seu prontuário será 

visto e os medicamentos prescritos serão anotadas, bem como qualquer alteração de exame ou 

qualquer outro problema de saúde que possa ocorrer com você durante o seu internamento. 

 

Se aceitar participar, você será acompanhado(a) por um integrante da equipe durante um ano.  

Caso você esteja internado no HAN, após a sua alta hospitalar, você será contatado por 

telefonema ou e-mail para retornar para uma consulta com um médico do estudo num período 

agendado depois de 1 mês , 3 meses, 6 meses e 12 meses da sua saída do hospital. Caso você já 

seja paciente do ambulatório do HAN (Hospital Ana Nery) e preencha os critérios necessários 

para participar da pesquisa, nós manteremos contato com você com a mesma frequência e da 

mesma forma anteriormente citada. Neste caso, comunicaremos o médico que já lhe atende 

sobre a nossa pesquisa e os nossos objetivos. 

 

No momento das consultas com o médico pesquisador, você deverá realizar: 

 

Uma rápida entrevista e exame físico (se possível) incluindo: altura, peso, tamanho de seu 

abdome (através de fita métrica), pressão arterial no braço e a freqüência cardíaca (número de 

batimentos do coração em um minuto). 

 

Serão verificados os remédios em uso e os exames laboratoriais realizados. 

 

Você será questionado acerca de problemas de saúde que podem ter ocorrido desde a última 

consulta, bem como sobre possíveis efeitos colaterais dos remédios em uso. 

 

Durante o seu acompanhamento pela equipe do ambulatório, poderão ser solicitados alguns 

exames laboratoriais que realizados com o apoio da estrutura do HAN. Todos os exames 

seguirão os padrões de qualidade e segurança do próprio hospital.  

 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

Durante o acompanhamento no ambulatório de dislipidemia, poderão ser solicitados dados 

constantes em prontuário como resultados de exames laboratoriais (exames de sangue), medida 

antropométricas (peso, altura, medida da cintura). Os riscos envolvidos têm a ver com a 

possível divulgação dos dados e informações coletados/fornecidos. Para minimizar estes riscos, 

as suas informações permanecerão sob a guarda a responsabilidade dos pesquisadores 

envolvidos. Para efeito de divulgasção científica, os dados fornecidos serão utilizados sem a 

sua identificação (isto é, seu nome, endereço, telefone, etcétera, não serão divulgados.  

O benefício da participação deste estudo é o de ajudar na verificação de que o tratamento 

realizado para a dislipidemia em nosso meio está conseguindo controlar o seu colesterol e 

propor sugestões para melhorar o tratamento que lhe é oferecido, melhorando a sua saúde e 

reduzindo chances de complicações da sua doença. 
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CUSTOS E PAGAMENTOS PELA PARTICIPAÇÃO 

A sua participação neste estudo é totalmente voluntária, não havendo qualquer custo ou 

qualquer forma de pagamento ou remuneração pela sua inclusão no projeto. A aquisição e o 

fornecimento das medicações prescritas pelo seu médico neste estudo também serão de inteira 

responsabilidade do HAN através do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

DESISTÊNCIA DO ESTUDO 

Você poderá se retirar deste estudo em qualquer momento, sem necessidade de se justificar ou 

explicar os motivos, não havendo nenhuma forma de punição. Caso deseje desistir, você deve 

contatar um dos médicos da pesquisa, e avisá-lo. É muito importante para a interpretação deste 

estudo, que seu médico possa relatar seu estado de saúde ao fim de cada período de observação 

(1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses após sua alta hospitalar), e que você permita coleta destes 

dados por meio adequado. 

 

A desistência deste estudo, por qualquer motivo, não afetará em hipótese alguma o seu 

adequado acompanhamento, ou o seu tratamento. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

Durante sua participação nesse estudo, uma equipe de pesquisa coletará informações sobre seu 

estado de saúde. Em todos estes registros um código substituirá seu nome. 

 

Estas informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas de forma confidencial, e 

somente serão usadas para fins de estudo, podendo ser publicadas em revistas médicas, sem 

revelar ou divulgar, em nenhum momento, informações que possam identificá-lo. Este estudo 

respeitará todas as resoluções e Leis Brasileiras aplicáveis a esta pesquisa, garantindo estrito 

sigilo, de modo a salvaguardar a sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos 

nesta pesquisa. 

 

Caso você seja acompanhado(a) por um médico pessoal, e caso você concorde com isso, o(a) 

médico(a) do estudo informará este médico sobre sua participação no estudo. 

 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os investigadores Clínicos DR. LUIZ CARLOS PASSOS ou DR. MAURÍCIO BARRETO, tel 

(71) 3117-1999/1952 responderão a todas as dúvidas e questionamentos que você possa ter 

sobre sua participação neste estudo. Em caso de dúvidas ou preocupações quanto aos seus 

direitos como participantes deste estudo, você pode entrar em contato com o COMITÊ DE 

ÉTICA EM PESQUISA DESTA INSTITUIÇÃO (71) 3117-1852. Uma cópia deste termo será 

entregue a você. 
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Entendo que representantes do Comitê de Ética em Pesquisa e autoridades regulatórias 

nacionais poderão examinar meus registros médicos para verificar as informações neles 

coletadas. Ao assinar este documento, autorizo a revisão de meus registros. 

 

 

Li e compreendi este termo de consentimento, e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas.  

Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os procedimentos do estudo a que serei 

submetido(a), os possíveis riscos e desconfortos, e os benefícios que posso apresentar. As 

alternativas à minha participação nesse estudo também foram discutidas. Portanto, concordo 

voluntariamente em fornecer meu consentimento para participar desse estudo clínico. 

 

 

Nome do paciente:_______________________________________________________ 

Assinatura do paciente:___________________________________________________ 

Data: ____/____/_____ 

Hora: ____:____ 

 

 

Se o paciente não puder assinar (limitação física/analfabeto) 

Nome da testemunha imparcial:_____________________________________________ 

Assinatura da testemunha:_________________________________________________ 

Data: ____/____/_____ 

Hora: ____:____ 

 

Nome do investigador:____________________________________________________ 

Assinatura do investigador:________________________________________________ 

Data: ____/____/_____ 

Hora: ____:____ 
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APÊNDICE II 

 

Critérios diagnósticos de hipercolesterolemia familiar da Dutch Lipid Clinic 

Network (Dutch MEDPED, 1998; WHO, 1998). 

Parâmetro Pontos 

História familiar 

 Parente de 1º grau portador de doença vascular/coronária prematura 

(homem < 55 anos, mulher <60 anos) 

 Parente adulto de 1º ou 2º grau com colesterol total >290mg/dl 

 Parente de 1º grau portador de xantoma tendinoso e/ou arco corneano 

 Parente de 1º grau com menos de 16 anos com colesterol total >260 

mg/dL 

 

1 

 

 

 

2 

 

História clínica 

 Ser portador de DAC prematura (homem <55 anos, mulher <60 anos) 

 Ser portador de doença arterial cerebral ou periférica prematura (homem 

<55 anos, mulher <60 anos) 

 

2 

 

1 

Exame físico 

 Xantoma tendinoso 

 Arco corneano 

 

6 

4 

Nível de LDL – c (mg/dl) 

 >330mg/dL 

 250-329mg/dL 

 190-249mg/dL 

 155-189mg/dL 

 

8 

5 

3 

1 

Análise de DNA * 

 Mutação funcional do gene do receptor de LDL-c 

 Mutação funcional do gene da apoB100 

 Mutação funcional do gene da PCSK9  

8 

Diagnóstico  

 Portador de HF 

 Provável portador de HF 

 Possível portador de HF 

 

> 8 

6 – 8 

3 – 5 

* Critério adicionado da proposta de Simon Broome Register Group3 
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APÊNDICE III 

FOLHA DE ROSTO – ESTUDO RESPECT 
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APÊNDICE IV 
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APENDICE VI 

 


