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RESUMO 

Estudos anteriores analisaram o papel da heterogeneidade genética da enzima 
óxido nítrico sintetase endotelial (ONSe) sobre o prognóstico da insuficiência 
cardíaca. No entanto, as coortes anteriores consistiam principalmente de populações 
com forte predomínio de brancos ou negros e nunca populações miscigenadas como 
a população brasileira. Nós avaliamos o impacto do polimorfismo genético (PG) do 
gene da ONSe  sobre o prognóstico de 145 pacientes ambulatoriais com IC sistólica 
em dois hospitais universitários brasileiros. Para tanto, avaliamos o impacto do PG 
Glu298Asp sobre: a taxa de óbito; a taxa de internação; o remodelamento reverso e 
a melhora da classe funcional (CF) da New York Heart Association (NYHA). O 
diâmetro do átrio esquerdo (AE), o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (VED) 
e a fração de ejeção (FEVE) foram avaliados na admissão e após 6 meses para a 
estimativa de remodelamento reverso pelos seguintes critérios: aumento da FEVE ≥ 
10% ou ≥ 20%; redução do AE ≥5% ou redução do VED ≥ 5%. A melhora subjetiva 
na CF (NYHA) foi avaliada após 6 meses. A mortalidade e as taxas de 
hospitalização foram avaliadas durante o seguimento de 40 meses (média = 22 
meses). A raça foi auto-declarada. O PG Glu298Asp foi analisado pela reação em 
cadeia da polimerase (PCR) e polimorfismo de comprimento de fragmentos de 
restrição (RFLP). A idade média foi de 58,8 (±13) anos; com 67,8% do sexo 
masculino; 50,7% afro-brasileiros e 49,3% brancos. A média da FEVE foi de 35,5% 
(± 9,2). A CF (NYHA) foi I (33,6%), II (41,8%), III (23,2%) e IV (1,4%). As freqüências 
genotípicas foram GG (40%), GT (48,3%) e TT (11,7%). A freqüência do alelo G foi 
(64,1%) e T (35,8%). Não houve diferença significativa na freqüência genotípica ou 
alélica de acordo com a raça auto-declarada (afro ou não afro-brasileira), e não 
houve diferenças significativas nas características clínicas, laboratoriais e 
ecocardiográficas basais em relação ao genótipo. No entanto, notou-se uma 
tendência à maior freqüência de etiologia isquêmica (p = 0,095) bem como um 
significante maior uso de aspirina na admissão (p = 0,031) entre os pacientes 
homozigotos TT. Não houve relação entre genótipo ou a frequência alélica e a 
melhora  ecocardiográfica ou de CF. O maior AE (p = 0,00005) e menor VED (p = 
0,009) na admissão foram associados à redução AE ≥ 5% e a  fibrilação atrial (p = 
0,0002) e o menor AE (p = 0,0004) na admissão foram associados à redução do 
VED após 6 meses. A CF (NYHA) II (p = 0,006) e NYHA III / IV (p = 0,03) e menor 
FEVE (p = 0,023) na admissão foram associados ao  aumento na FEVE ≥ 10%. A 
menor FEVE na admissão (p = 0,0001) e a ausência de hiponatremia (p = 0,023) 
foram associadas ao aumento na FEVE ≥ 20%. A melhora da CF após 6 meses foi 
associada à pior CF (NYHA) (p <0,0001) e à  creatinina > 1,5 (p = 0,025) na 
admissão. Não houve impacto do PG Glu298Asp sobre a sobrevida ou sobre a taxa 
de internação. Após a regressão logística, apenas o maior VED na admissão foi 
independentemente relacionado à mortalidade (p = 0,004), enquanto que  o maior 
AE  e CF  III e IV (NYHA) na admissão foram relacionados à maior taxa de 
hospitalização (p = 0,02 e 0,004, respectivamente). Em conclusão, em uma coorte 



  

em uma população miscigenada como a brasileira, não houve impacto do PG 
Glu298Asp da  ONSe sobre o prognóstico da IC. 

 

Palavras chave: Insuficiência cardíaca, óxido nítrico sintetase, po limorfismo 

genético. 



  

ABSTRACT 

Previous studies have analyzed the role of the genetic heterogeneity of 

endothelial Nitric Oxide Synthase on Heart Failure prognosis. However, previous 

subject cohorts have consisted primarily of white or black populations and never a 

multiethnic and heterogeneous cohort as represented by the Brazilian population. We 

evaluated the impact of the endothelial Nitric Oxide Synthase genetic polymorphism 

(GP) Glu298Asp on the prognosis of 145 HF outpatients with systolic dysfunction in 

two Brazilian university hospitals. The left atrium diastolic diameter (LAD), left 

ventricle diastolic diameter (LVD)  and LV ejection fraction (LVEF) were evaluated at 

baseline and at 6 months for estimation of reverse remodeling by criteria including 

LVEF ≥ 10% or ≥ 20% and reduction of the LAD or LVD ≥ 5%. Subjective 

improvement in functional class (FC) by NYHA assessment was evaluated after 6 

months. The mortality and hospitalization rates were evaluated during follow up of 40 

months (mean = 22 months). The race was self-reported. The Glu298Asp GP was 

analyzed by polymerase chain reaction and restriction fragment length 

polymorphism. The mean age was 58.8 (13) years, with 67.8% male, 50.7% African- 

Brazilians and 49.3% white. The mean LVEF was 35.5% (9.2). FC distribution was I 

(33.6%), II (41.8%), III (23.2%) and IV (1.4%). The genotypic frequencies were GG 

(40%), GT (48.3%) and TT (11.7%). The allele frequency was G (64.1%) and T 

(35.8%). There was no significant difference in genotypic or allele frequency 

according self-reported race (African or non African-Brazilian), and there were no 

significant differences in clinical, laboratory and echocardiographic baseline 

characteristics according to genotype. However, trends toward a higher frequency of 

ischemic etiology (p = 0.095) and greater use of aspirin at admission (p = 0.031) 

were observed among TT homozygous patients. There was no relationship between 

genotype and echocardiographic or FC improvement. Larger LAD (p= 0.00005) and 

smaller LVD (p = 0.009) on admission were associated with LAD reduction.  Atrial 

Fibrillation (p = 0.0002) and smaller LAD (p = 0.0004) on admission were associated 

with LVD reduction. Baseline NYHA II (p=0.006) and NYHA III/IV (p=0.03) and 

smaller LVEF (p=0.023) were associated with an increase ≥10% in LVEF. A smaller 

LVEF (p=0.0001) and the absence of hyponatremia (p = 0.023) on admission were 

associated with an increase ≥ 20% in LVEF. The FC improvement was related to 

poorer baseline NYHA (p < 0.0001) and Creatinine > 1.5 (p = 0.025). There was no 



  

impact of the eNOS GP Asp298Glu on survival or event-free survival 

(hospitalization). After logistic regression, only a larger baseline value of LVD was 

independently related to death (p = 0.004), while larger baseline values of LAD and 

NYHA III / IV were related to hospitalization (p = 0.02 and 0.004, respectively). In 

conclusion, in a multiethnic cohort investigated in Brazil, there was no impact of 

eNOS GP Glu298Asp on HF prognosis. 

Key words: Heart failure; Nitric oxide synthase; Genetic polymorphism. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Considerações iniciais  

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica de alta prevalência em 

todo o mundo, que se caracteriza principalmente por dispnéia, fadiga e edema de 

membros inferiores. É a via final comum de diferentes tipos de agressões ao tecido 

miocárdico que ocasionam remodelamento e disfunção miocárdica. 

O conhecimento da complexa patogênese da IC vem se ampliando nas 

últimas décadas. Durante muito tempo, predominou o entendimento do modelo 

hemodinâmico, no qual as pressões e volumes de enchimento aumentam 

progressivamente em resposta a uma determinada sobrecarga, até que o equilíbrio 

de Frank Starling seja ultrapassado, ocorrendo, então, os sinais e sintomas 

característicos da IC.  

Na década de 1980, a terapêutica da IC, baseada nesse modelo 

hemodinâmico, constituía-se de diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos. Esta 

estratégia, apesar de reduzir sintomas e a congestão pulmonar e sistêmica, não 

conseguiu reduzir a taxa de mortalidade da IC. 

Posteriormente, o reconhecimento da importância da resposta neuro-humoral 

permitiu uma melhor compreensão do caráter sistêmico da IC, e que modificações 

no sistema nervoso autônomo e endócrino (sistema simpático, sistema renina-

angiotensina-aldosterona) promovem alterações em todo o organismo, com 

implicações diretas na evolução, resposta terapêutica e o prognóstico da síndrome 

(1). 

Muitos ensaios clínicos randomizados (ECR) mostraram o benefício de 

medicamentos que atuam no eixo neuro-humoral, como os beta-bloqueadores (βB) 

(2,3,4), os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA)  (5) e 

inibidores da aldosterona (6), que foram incorporados às recomendações das 

diretrizes das sociedades médicas, impactando na sobrevida dos portadores de IC 

(7).  
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No entanto, apesar do avanço terapêutico, a IC permanece como uma 

síndrome de alta prevalência e elevada taxa de mortalidade e de internações 

hospitalares, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, 

gerando um alto custo social e econômico (8,9,10). 

Um estudo feito na Espanha nos anos de 1997 e 1998 apontou a IC como a 

primeira causa de internação hospitalar de pacientes com mais de 65 anos, sendo 

responsável por 4-8% da mortalidade geral e 12-20% da mortalidade cardiovascular 

(11). 

No Brasil, a IC permanece a maior causa de internações hospitalares entre os 

maiores de 60 anos, tendo sido registradas em 2007, 293.473 internações 

hospitalares por IC, o que corresponde a 2.59% do total de internações no Sistema 

Único de Saúde do Ministério de Saúde (SUS-MS) (12). A IC é responsável por 6% 

dos óbitos registrados pelo SUS-MS, com a taxa de mortalidade na faixa etária 

acima de 60 anos atingindo 8,87% em 2007, sendo ainda mais alta no sexo feminino 

(7). 

 

1.2 – A genética e a IC  

Muitos estudos demonstram que a evolução clinica e a resposta terapêutica 

dos pacientes não é uniforme. Pelo contrário, boa parte dos indivíduos submetidos a 

uma dada intervenção terapêutica não obtém os benefícios esperados. Estando, 

todavia, expostos aos seus efeitos adversos (13,14,15). 

As medicações recomendadas pelas diretrizes e consensos internacionais, 

baseadas nos resultados ECR, não beneficiam todos os indivíduos indistintamente. 

Pelo contrário, podemos dividir os pacientes em “bons respondedores” e “maus 

respondedores” (16,17,18). 

Segundo Eric Topol, “muitos ensaios clínicos mostram resultados negativos, 

porque as pessoas são tratadas como se fossem todas iguais” (19). De fato, o 

tratamento da IC consiste em pacotes de medidas recomendadas por diretrizes que 

se baseiam em dados epidemiológicos e em fatores como a classe funcional, a 

etiologia da IC, comorbidades e hábitos dos pacientes que então são alocados em 
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um determinado grupo, não sendo levadas em conta as características individuais 

dos pacientes.  

O conceito da medicina personalizada vem de encontro a essa questão, 

visando a adequar o tratamento ao paciente individualmente, levando em conta seus 

hábitos de vida, alimentação, comorbidades, interações medicamentosas e fatores 

genéticos. 

É de fácil observação na prática médica diária, que indivíduos expostos a um 

mesmo agente agressor ao miocárdio (isquemia, hipertensão arterial sistêmica, etc.) 

e que recebem o mesmo tratamento apresentam grande variação no grau de 

remodelamento cardíaco, na resposta terapêutica, na evolução clínica e no 

prognóstico (20).  

Da mesma forma, as alterações neuro-humorais, as modificações celulares e 

sub-celulares (moleculares) que ocorrem no indivíduo portador de IC não são 

uniformes, havendo grande variação individual nos níveis séricos de catecolaminas, 

de angiotensina e de outras substâncias envolvidas na fisiopatologia da IC, bem 

como na concentração e atividade dos receptores de membrana dos miócitos, 

canais de transporte iônicos, etc. (21). 

Estas diferenças individuais podem ser atribuídas, ao menos em parte, a 

fatores genéticos, pois modificações nos genes dos receptores de membrana, das 

proteínas, das enzimas e de outras moléculas envolvidas na fisiopatologia da IC 

podem produzir alterações bioquímicas, estruturais e clínicas (22). 

Os polimorfismos genéticos (PG) são modificações genéticas não letais que 

ocorrem com freqüência >1% na população e que são responsáveis por diversas 

características que distinguem um indivíduo do outro.  Os PG podem ocorrer nos 

éxons (partes do gene que são expressas) ou nos íntrons (sequências intercalares 

não traduzidas) e podem causar alterações funcionais ou serem “biologicamente 

silenciosos”. 

Os PG podem ser de vários tipos, sendo o mais comum aquele no qual ocorre 

a substituição de um nucleotídeo por outro, chamado polimorfismo de nucleotídeo 

único - single nucleotide polymorphism - (SNP). Outros tipos comuns de PG são: 

número variável de repetições em tandem (VNTR), no qual uma sequência de ácido 
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desoxiribonucleíco (DNA) é inserida em cópias múltiplas uma ao lado da outra; 

Inserção/Deleção, no qual um ou mais nucleotídeos são inseridos ou deletados em 

uma sequência.   

Vários estudos mostram a relação de polimorfismos de receptores β1 e β2 

adrenérgicos com a progressão da IC e a resposta terapêutica aos β-bloqueadores 

(23). 

Um recente estudo desenvolvido na Universidade Federal Fluminense - 

projeto GISCA- mostrou que a ausência do alelo *235T do angiotensinogênio 

reduziu o risco de disfunção cardíaca após síndrome coronariana aguda (SCA)(24). 

Biolo e cols. estudando o polimorfismo C344Tdo gene da enzima aldosterona 

sintase, mostraram que o alelo 344C se associou ao aumento do remodelamento 

cardíaco em pacientes afro-americanos portadores de IC (25). 

O conhecimento da importância do óxido nítrico (ON) na fisiopatologia de 

doenças cardiovasculares e, especialmente na IC, vem ampliando o número de 

estudos que relacionam vários fenótipos de significado clínico em cardiologia aos 

PG associados ao metabolismo do ON, principalmente dos genes que expressam as 

enzimas óxido nítrico sintetases (ONS). 

 

1.3 – Óxido Nítrico  

Em 1980 Furchgott e cols. relataram a existência do fator de relaxamento 

derivado do endotélio (EDRF), que posteriormente, em 1987, foi identificado como 

óxido nítrico (ON), um gás muito lábil, com uma meia vida de 2-30 segundos e 

altamente difusível através de membranas celulares. 

O ON é produzido nas células dos mamíferos, a partir do aminoácido L-

arginina, em uma reação de dupla oxidação que envolve a presença de oxigênio 

(O2) e de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH), resultando na 

formação de ON e L- citrulina (figura 1). Esta reação depende de cofatores como o 

dinucleotídeo adenina flavina (FAD), mononucleotídeo  flavina (FMN),   

tetrahidrobiopterina (BH4) e o grupo heme.  
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Figura 1 – Síntese de ON (Simplificada) 
Heart Failure Reviews;7, 347–358, 2002. 

 

1.3.1 – Óxido Nítrico – Mecanismos de ação 

O ON atua principalmente estimulando a enzima guanilato ciclase (forma 

solúvel), aumentando a concentração intracelular de Cyclic guanosine-3’,5’-

monophosphate (GMPc),  que age como importante segundo-mensageiro, 

modulando a ação de diversas  proteínas e enzimas  como Proteíno-Kinases (PK), 

fosfodiesterases (PDE), canais iônicos-GMPc dependentes, etc. (26).  

Por um outro mecanismo, GMPc-independente, o ON exerce sua função 

através de reações de nitrosilação, que consistem na ligação do ON a radicais tióis 

de aminoácidos cisteína, radicais amino, diazo ou grupos heme alterando a função  

de enzimas, proteínas estruturais, receptores cardíacos rianodínicos que controlam 

o fluxo de cálcio e o mecanismo de excitabilidade-contração (27).  

O entendimento da atuação do ON nos sistemas biológicos e, 

particularmente, na patogênese e na evolução das doenças cardiovasculares (DCV) 

é complexo, uma vez que as ações do ON muitas vezes parecem contraditórias. 

Esta aparente contradição depende, entre outras coisas, da isoforma da enzima 

envolvida na produção do ON, do ambiente celular em que o ON é produzido 

(compartimentalização do ON), da concentração de ON e das espécies reativas de 

oxigênio (ERO) e do estado oxidativo da célula. Esses diversos fatores podem 

determinar se uma ação do ON, num dado momento e num específico 

microambiente celular, será benéfica ou deletéria (28). 
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1.3.2 – Espécies Reativas do Oxigênio 

Os radicais livres de oxigênio ou as espécies reativas de oxigênio (ERO) 

estão implicadas em muitos processos de injúria celular em todo o organismo e 

desempenham papel importante na fisiopatologia das doenças cardiovasculares e 

na IC (26).  

Os radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons não pareados, que 

se formam pela perda ou aquisição de um elétron, o que os torna altamente reativos. 

No caso do oxigênio (O2), sua redução univalente leva à formação do radical 

superóxido (O2¯ ), que por sua vez serve à formação de outras espécies mais 

reativas como os radicais hidroxila (OH¯ ) (27).  

As ERO são produzidas por mecanismos distintos, variando conforme o 

modelo de injúria celular. Dentre as fontes mais conhecidas de ERO estão a enzima 

xantino-oxidase, os neutrófilos ativados, o transporte direto de elétrons às moléculas 

de O2 por cadeias de transporte de elétrons mitocondriais (NADH desidrogenase, 

etc), as ciclooxigenases e as lipooxigenases (29). 

 As ERO interferem em vários mecanismos celulares, como o metabolismo de 

Ca++, reduzindo a atividade da enzima reticulo-endosarcoplasmático-cálcio-ATPase 

(SERCA) e, dessa forma, aumentando a concentração de Ca++ intracelular, 

ativando proteases que destroem miofibrilas, reduzindo a atividade de 

creatinokinase e  a produção de ATP. Também promovem a peroxidação lipídica 

microssomal, ao se ligarem a ácidos graxos poli-insaturados, formando radicais 

peroxil  (Lipidio-OO-) que se ligam aos fosfolipídeos das membranas, levando a uma 

reação em cadeia que destrói a integridade celular e subcelular.  Os radicais peroxil 

também se ligam a aminoácidos que compõem diversas proteínas estruturais e 

enzimas, alterando as suas funções (29). 

A ação do ON ocorre de forma integrada às ERO, desempenhando, na 

maioria das vezes, papel de antagonista dos radicais livres, inibindo as ações 

deletérias decorrentes do aumento do estresse oxidativo. No entanto, em algumas 

situações ocorre uma produção excessiva de ON (normalmente decorrente da 

ativação da isoforma induzível da ONS) associada a um intenso estresse oxidativo, 

causando um desacoplamento do ON no ambiente celular. Dessa forma, o ON pode 
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se ligar às ERO, formando outros radicais livres chamados peroxinitritos, que 

perpetuam a lesão celular (29,30). 

 

1.3.3 – Óxido Nítrico Sintetases – Isoformas 

As reações de formação do ON são catalizadas pela enzima Óxido Nítrico 

Sintetase (ONS), que existe em três isoformas: ONS neuronal (ONSn, tipo 1), que foi 

a primeira isoforma descrita; a ONS induzível (ONSi, tipo 2) e a ONS endotelial 

(ONSe, tipo 3) (31). Atualmente, tem sido discutida a existência de uma quarta 

isoforma – a mitocondrial (32). 

A ONSn e a ONSe são constitutivamente expressas, enquanto a ONSi é 

induzível, sendo  expressa apenas em resposta a determinados estímulos 

inflamatórios. 

A ONSn está presente nas células neuronais centrais e periféricas, nas 

células ganglionares cardíacas, nas fibras nervosas, que controlam o nó sinoatrial, e 

também em células epiteliais e na adventícia dos nervos de vasos sanguíneos  

(nervo-vasorum). A sua atividade é regulada pelo complexo cálcio-calmodulina. Age 

no controle central da pressão sanguínea, relaxamento da musculatura lisa e 

vasodilatação.  Também está envolvida na morte de neurônios no acidente vascular 

cerebral (31). 

A ONSi é um enzima induzível, isto é, não é expressa constitutivamente no 

coração normal. No entanto, pode ser encontrada principalmente em macrófagos e 

também em células endoteliais, células da musculatura lisa e miócitos cardíacos, 

após uma série de insultos cardíacos. A ONSi produz ON em grande quantidade, 

por estimulação de lipopolissacarídeos (LPS) e outras citocinas como interleucinas, 

interferon, etc. Está envolvida na fisiopatologia de doenças auto-imunes, choque 

séptico e doenças cardíacas, dentre as quais, a IC. A sua função não é regulada 

pelo cálcio (31). 

A ONSe (figura 2) é encontrada principalmente na face endocárdica das 

cavidades cardíacas, nas células miocárdicas e no endotélio vascular. É uma 

proteína constituinte da membrana, localizada no complexo de Golgi e em estruturas 

específicas da membrana chamadas cavéolas. A sua atividade é regulada pela 
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concentração de cálcio-livre e pelo complexo cálcio-calmodulina. Desempenha 

grande papel na regulação do tônus vascular e inibição da agregação plaquetária. 

Tem sido cada vez mais reconhecida a sua importância na fisiopatologia da IC (31). 

 

 

Figura 2 – Enzima Óxido Nítrico Sintetase Endotelia l 
A) Modelo proposto para a estrutura dimérica da ONSe. B) Transferência de elétrons entre os 

cofatores e substratos da estrutura enzimática. O elétron flui no sentido NADPH → FAD → FMN do 

domínio redutase de um monômero para o Fe do domínio oxidase do monômero contralateral. Na 

figura A, observe que o fluxo de elétrons e a catálise da arginina são mostrados em apenas um lado 

da enzima. A transferência de elétrons de um domínio para o outro é mediada pela calmodulina, o 

que justifica a necessidade de sua ligação ao sítio de reconhecimento para ativação da enzima e 

consequente síntese de ON. FAD - flavina adenina dinucleotídeo; FMN - flavina mononucleotídeo; 

BH4 - tetraidrobiopterina; Fe - ferro heme; CaM - calmodulina.  Arq Bras Cardiol 2011; 96 (1):68-75. 

 

1.3.4 – Óxido Nítrico e as Doenças Cardiovasculares  

O ON desempenha importantes efeitos funcionais e morfológicos na parede 

vascular endotelial (33), atuando como potente vasodilatador (34), inibindo a 

migração e o crescimento das células da musculatura vascular lisa (35-36), inibindo 
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a adesão e a agregação plaquetárias (37) e limitando a oxidação das lipoproteínas 

de baixa densidade (LDL) (38). Também atua na regulação do acoplamento 

excitação-contração dos miócitos e na modulação do remodelamento ventricular 

(39). 

 

1.3.4.1 – Óxido Nítrico e Isquemia Miocárdica 

Estudos por hibridização in sito e imunocitoquímica, realizados em artérias 

normais e ateroscleróticas de humanos, mostraram redução da expressão da ONSe  

e aumento da expressão da isoforma ONSi nos vasos ateroscleróticos (40).  O ON 

produzido em grande quantidade pela ONSi se liga a ânions superóxido e outras 

ERO , formando radicais peroxinitritos que são cito-destrutivos, causando  apoptose 

e favorecendo a rotura da placa de ateroma (41). 

Estudos sugerem que o ON derivado da ONSe agindo em sinergia com a 

prostaciclina (PGI2), também liberada pelo endotélio, inibe a agregação e adesão 

plaquetária, a migração de leucócitos, o vasoespasmo, a proliferação da neo-íntima 

e a trombose (42-44). 

Dados experimentais indicam que o ON produzido pela ONSi, expressa após 

o IAM, esteja  implicado na morte celular nas áreas limítrofes à região infartada, 

aumentando a área de necrose e, consequentemente, a  disfunção ventricular (45). 

Isso levantou a hipótese de que a inibição da ONSi possa ser benéfica  após o IAM 

(46). 

Experimentos em ratos transgênicos que apresentavam atividade aumentada 

da ONSe mostraram redução na formação da neoíntima e de placa aterosclerótica, 

enquanto ratos ONSe-Knockout (que não expressavam a enzima ONSe) 

apresentaram maior espessamento da camada média e remodelamento vascular 

acentuado após ligadura da artéria carótida (47). 

Sabe-se que a restauração do fluxo sanguíneo, após períodos de 20 (vinte) 

minutos ou mais de isquemia, é associada à injúria miocárdica de reperfusão, 

miocárdio atordoado e morte celular por necrose e apoptose (48). Achados in vivo 

demonstram um papel cardioprotetor do ON derivado da ONSe nos mecanismos de  
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isquemia-reperfusão cardíaca,  e que a redução da concentração de ON foi 

associada ao aumento da lesão miocárdica (49-50). 

Bolli e col. (51) e Takano e col. (52) demonstraram que inibidores da atividade 

das ONS aboliram o efeito benéfico do pré-condicionamento cardíaco na prevenção 

da evolução de miocárdio atordoado em coelhos. 

 

1.3.4.2 – Óxido Nítrico e Hipertensão Arterial 

O papel da via arginina/ON na fisiopatologia da HAS tem sido alvo de muitos 

estudos experimentais e clínicos. Havendo, entretanto, muita controvérsia sobre o 

definitivo papel do ON. 

Estudos em ratos espontaneamente hipertensos (REH) mostraram que a 

ONSn foi detectada nas células da camada média de artérias dos REH, mas não em 

ratos normotensos. No entanto, REH apresentaram redução na excreção urinária e 

concentração plasmática de metabólitos de ON (53). 

A correlação da ONSn e HAS também foi estudada utilizando-se o modelo de 

coarctação da aorta em animais, sendo demonstrada uma relação inversa entre os 

níveis pressóricos e a expressão de ONSn (54). 

Um estudo que avaliou a expressão de ONS em placentas de mulheres 

normais e com pré-eclampsia verificou que a expressão de ONS não foi diferente 

nas vilosidades das placentas de mulheres com e sem pré-eclampsia (55). 

Huang e col. (56) mostraram que ratos que não expressavam a ONSe 

apresentavam redução do relaxamento vascular induzido por acetilcolina, tornando-

se hipertensos. Utilizando metodologias distintas, Shesely (57) e Godebecke (58) 

também demonstraram que ratos que não expressavam ONS eram hipertensos. 

A importância do metabolismo do ON na terapêutica anti-hipertensiva também 

tem sido estudada. O efeito anti-hipertensivo do nebivolol se deve à ação conjunta 

β1 antagonista e β3 agonista, com ação vasodilatadora ON-dependente (59). Guan 

e col. demonstraram que o bloqueio da produção de ON atenuava o efeito 

hipotensor dos BRA e IECA, comprovando a participação do ON na ação terapêutica 

dessas medicações (60). 
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1.3.4.3 – Óxido Nítrico e a Eletrofisiologia Cardía ca 

O ON modula canais iônicos cardíacos (61-66), desempenhando papel na 

inibição da gênese de arritmias cardíacas durante fenômenos de isquemia e 

reperfusão (67-69). 

Estudos experimentais mostraram que ratos que não expressavam a enzima 

ONSe apresentavam maior incidência de arritmias, quando tratados com digoxina ou 

após estimulação β-adrenérgica, do que ratos que expressavam a ONSe (69-70).  

Estudos genéticos recentes associam modificações no metabolismo do ON e 

o risco de desenvolvimento da Síndrome do QT longo e de morte súbita cardíaca 

(71-73).  

Bedi e col. mostraram a associação do poliformismo genético da ONSe  

(Glu298Asp) com a predisposição ao desenvolvimento de FA em pacientes 

portadores de IC (74). No entanto, esses achados ainda precisam ser confirmados.  

Recentemente, o estudo SHIfT mostrou que a ivabradina inibe os canais If (de 

Na+ e K+), reduzindo a FC basal de pacientes com IC que já recebiam β- 

bloqueadores, melhorando a sobrevida desses pacientes (75). Estudos prévios já 

haviam demonstrado o papel do ON na modulação dos canais If na taquicardia 

induzida por condições como IC (76). 

 

1.3.4.4 – Óxido Nítrico e a Insuficiência Cardíaca 

Acumulam-se as evidências do papel da via Arginina/ON e do aumento do 

estresse oxidativo na fisiopatologia da IC. Vários estudos demonstram redução da 

biodisponibilidade de ON na IC. Isto ocorre tanto por redução na produção de ON 

como por aumento da sua degradação decorrente do estresse oxidativo (77-79). 

Apesar dos resultados dos estudos evidenciarem o indiscutível papel 

desempenhado pelo ON na fisiopatologia da IC, os mecanismos de ação ainda não 

são completamente entendidos. 

Comini e col. mostraram diminuição na expressão de ONSe na aorta de 

roedores portadores de IC (80).  
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Katz e col. mostraram redução na excreção urinária de nitratos (metabólitos 

do ON) em resposta à infusão de L-arginina em repouso e após esforço em um 

grupo de pacientes portadores de IC, quando comparado a um grupo controle, 

sugerindo redução na síntese de ON nos pacientes portadores de IC (83).  

Saitoh M e col. mostraram que pacientes portadores de IC descompensada 

apresentavam redução nos níveis plasmáticos de ON e aumento na concentração 

da N-(G) Dimetil-L-Arginina (ADMA) e da N-(G) Monometil-L-Arginina (L-NMMA), 

que  são inibidores endógenos da ONS (84).  

Pesquisas experimentais mostraram redução da expressão da ONSe em cães 

com IC induzida por marcapasso (85). No entanto, outros estudos feitos em 

humanos mostraram que pacientes com IC terminal apresentavam aumento da 

expressão da enzima ONSe e da concentração de ON (86).  

Ratos transgênicos com expressão aumentada de ONSe  mostraram redução 

do remodelamento ventricular, menor disfunção sistólica e diastólica  e melhora na 

sobrevida após IAM provocado pela ligadura de artéria  coronáriana (81,82).  

Estudos indicam maior expressão da ONSe na IC, em função dos altos níveis 

de citocinas circulantes e que o ON produzido pela ONSi (e também pela ONSe)  

pode ter um efeito inotrópico negativo sobre o miocárdio, principalmente por deprimir 

a resposta β-adrenérgica (87).  

O metabolismo do ON está envolvido nos mecanismos de morte dos miócitos 

cardíacos na IC, tanto por necrose como por apoptose (88). 

 

1.3.4.4.1 – Óxido Nítrico e a Disfunção Diastólica 

A Insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN) responde por 

cerca de 50% dos casos de IC em todo o mundo e o ON exerce importante papel na 

função diastólica cardíaca. Muitos estudos relacionam o ON a alterações estruturais 

e ao grau de relaxamento cardíaco, com implicações na diástole cardíaca. 

Rechia mostrou, em um estudo com cães portadores de IC induzida por 

marcapasso, que a redução da concentração de ON se associou ao aumento da 

pressão diastólica final de VE (PD2) (85). 
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Estudos em humanos, utilizando a infusão coronária de pequenas doses de 

nitroprussiato de sódio e substancia P, mostraram que esses doadores de ON foram 

capazes de antecipar o início da fase de relaxamento do VE e reduzir a PD2 (89,90). 

O ON inibe a hipertrofia de miócitos cardíacos e a proliferação de fibroblastos 

que ocorrem sob estímulo de noradrenalina (91). E as distintas isoformas de ONS, 

confinadas em diferentes localizações do sarcolema, exercem importante função na 

configuração arquitetônica do coração sob diversos estímulos (92). 

 

1.3.4.4.2 – Óxido Nítrico e o SRAA 

A importância do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) na 

fisiopatologia da IC já está plenamente comprovada e muitos estudos demonstraram 

uma estreita interação entre o SRAA e a vias Arginina/ON. 

A angiotensina II, ao se ligar ao receptor 1 da angiotensina (AT1), estimula a 

NADPH oxidase que, por sua vez, promove a geração de grandes quantidades de 

superóxido (O2-) e outras espécies reativas de oxigênio (ERO), que levam à 

inativação do ON em uma reação que resulta na formação de peroxinitrito (ONOO-)  

e  peróxido de hidrogênio (H2O2) (93,94). 

 O aumento da concentração de ERO associado a uma redução na 

biodisponibilidade do ON levam à disfunção endotelial e à ativação do SRAA, 

promovendo vasiconstricção, hipertrofia das células musculares lisas, aumento da 

matriz extracelular, infiltração de células inflamatórias, etc.(95). 

Muitos efeitos benéficos do bloqueio do SRAA pelos inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina (IECA) ou bloqueadores do receptor AT1 (BRA) se 

devem à melhora da função endotelial decorrente do aumento da biodisponiblidade 

do ON e da consequente redução do estresse oxidativo (96,97).  

Ratos triplamente Knockout (ONSn, ONSe e ONSi) desenvolveram lesões 

ateroscleróticas em artérias coronárias e renais. Esses ratos apresentavam o SRAA 

altamente ativado e, quando tratados a longo prazo com olmesartan, mostraram 

inibição na formação aterosclerótica, menor infiltração inflamatória na camada média 
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e redução na taxa de infarto do miocárdio, indicando a interação dos sistemas SRAA 

e o metabolismo do ON (98).  

O estudo TREND (99), que utilizou o quinapril em pacientes com doença 

coronariana, e um sub-estudo do HOPE (100), que estudou o efeito do ramipril em 

pacientes hipertensos ambulatoriais, mostraram a ação desses medicamentos sobre 

a função endotelial, provavelmente com a participação do ON.   

Com o bloqueio medicamentoso dos receptores AT1 pelo uso dos BRA 

ocorre, por um mecanismo de feedback, um aumento da produção de renina e de 

angiotensina  II (Ang II).  A Ang II se liga então preferencialmente ao receptor AT2, 

uma vez que os receptores AT1 estão bloqueados (101). Os receptores AT2 são 

expressos em menor densidade em corações normais, mas tem sua expressão 

aumentada em estados de injúria ventricular, hipertrofia cardíaca, depleção de sal, 

etc (102,103). A ativação dos receptores AT2 pela AngII tem efeitos opostos aos dos 

AT1, produzindo vasodilatação, inibindo a proliferação da neo-íntima, reduzindo o 

remodelamento cardíaco e a apoptose (101,104-106). 

A importância do receptor AT2 foi demonstrada em estudos como os de 

Barber e col., que utilizaram o agonista do receptor AT2, CGP 4112, verificando-se 

uma potencialização do efeito anti-hipertensivo do candesartam em ratos 

espontaneamente hipertensos (107). Da mesma forma, Carey e col. mostraram que 

a infusão contínua de AngII potencializava a queda pressórica em ratos submetidos 

a bloqueio AT1 e, portanto, com  ativação  preferencial do AT2 (108). 

Guan e col. foram os primeiros a mostrarem o papel do ON na ação anti-

hipertensiva dos BRA e IECA, comprovando que o bloqueio da produção de ON 

atenuava o efeito hipotensor destas medicações (109). 

Parte dos efeitos benéficos decorrentes da estimulação do receptor AT2 

parece estar ligada à estimulação da cascata bradicinina-óxido nítrico (110-112).  

Liu e col. mostraram que o icataban, um antagonista do receptor 2 da 

bradicinina ( B2), reverteu o efeito benéfico do losartan em ratos submetidos à 

ligadura da artéria coronária (113). 
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Utilizando técnicas de microdiálise para medir o conteúdo de bradicinina, ON, 

nitrito, nitrato e cGMP no fluido intersticial e renal de ratos submetidos à depleção de 

sal, verificou-se o aumento destas substâncias, após o tratamento com valsartan. 

Esta resposta foi inibida pelo tratamento com o antagonista AT2, PD 123319, e 

também com icataban, antagonista do receptor B2, demonstrando a importância do 

receptor AT2 e da bradicinina na geração de ON (114). 

Ratos tratados com a combinação de IECA e BRA apresentaram maior 

produção de ON e GMPc. Este benefício era revertido quando os ratos recebiam o 

antagonista B2, icataban. Sugerindo um suposto benefício da combinação dos BRA 

e IECA, provavelmente pelo fato dos IECA protegerem a bradicinina de degradação 

(95). 

 

1.3.4.4.3 – Óxido Nítrico e o Sistema Nervoso Autôn omo 

A ativação dos receptores  β-adrenérgicos produz a estimulação da enzima 

adenilciclase (AC), com aumento da produção de AMPc, que atua como segundo 

mensageiro nos mecanismos de aumento do inotropismo, cronotropismo e 

lusinotropismo. 

O sistema vagal atua como a principal via de oposição à estimulação β-

adrenérgica, pela ativação dos receptores colinérgicos muscarínicos que agem tanto 

por mecanismo direto, inibindo a AC e reduzindo a produção de AMPc, como 

indiretamente, estimulando a proteína G, que ativa a ONSe ,aumentando a  

produção de ON e, consequentemente, de  GMPc, que age de forma inversa ao 

AMPc, inibindo o  inotropismo e o cronotropismo cardíacos (115). 

O papel inibitório do ON sobre o sistema adrenérgico é reconhecido por vários 

estudos realizados em miócitos isolados e também em animais intactos, 

demonstrando o papel do ON na redução a FC mediada pelo vago (116,117,118). 

A inibição do inotropismo β-adrenérgico se dá principalmente pelo ON 

produzido pela ONSe, localizada no sarcolema em proximidade aos  receptores β- 

adrenérgicos e canais de  cálcio (92). 
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O ON também participa dos mecanismos de adaptação do coração ao 

exercício, contribuindo para a redução da atividade simpática e aumento do baro-

reflexo, no período pós-exercício, em pacientes com IC (119). 

 

1.3.5 – Óxido Nítrico e Multietnicidade: Diferentes  Respostas Vasodilatadoras 

entre Afro-descendentes e não Afro-descendentes 

Pesquisas sobre os efeitos dos vasodilatadores em portadores de IC foram 

desenvolvidas a partir da década de 1980. O primeiro grande estudo randomizado e 

duplo-cego foi o Veterans Administration Heart Failure (V-HeFT), realizado entre 

1980 e 1985, no qual foram selecionados 642 pacientes portadores de IC, com 

classe funcional II-III (NYHA), para receber placebo, prazosin (bloqueador α1-

adrenérgico) e a associação Hidralazina e Dinitrato de Isossorbida (H\I), além do 

tratamento básico com diurético e digital, pois, à época, os IECA não faziam parte do 

arsenal terapêutico da IC. Estes pacientes foram acompanhados durante dois anos. 

Os desfechos eram: morte, número e duração de hospitalizações de causas 

cardiológicas, tolerância ao exercício e duração do exercício num teste submáximo. 

Em cada grupo, aproximadamente 27 a 29 % eram afro-descendentes (5). 

O uso da associação H/I resultou numa significante redução da mortalidade, 

quando comparado aos grupos que receberam placebo ou prazosin.  A redução do 

risco de mortalidade dos pacientes recebendo H\I foi de 34% comparada com o 

grupo placebo (12,1 vs 19,5%). A diferença na mortalidade entre os dois grupos 

persistiu por três anos. Houve também melhora da fração de ejeção, tolerância ao 

exercício e sobrevida no grupo tratado com H\I, quando comparados àqueles 

tratados com placebo, e inclusive, um declínio da fração de ejeção nos pacientes 

que usaram prazosin e placebo, apesar do prazosin ter reduzido mais efetivamente 

a pressão arterial (5,120). 

Os resultados favoráveis da associação H/I, mesmo quando comparados com 

outro vasodilator (prazosin) e sem uma relação direta com a queda pressórica, fez 

com que se buscassem outros mecanismos de ação, além das alterações 

hemodinâmicas, para explicar esses resultados (120). Nesse contexto, começou a 
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ser estudada a participação do ON na fisiopatologia das diferentes respostas 

vasodilatadoras, principalmente entre indivíduos de raças diferentes.  

Entre 1985-1990 foi realizado o V-HeFT II, que comparou a associação H/I 

com o enalapril em pacientes portadores de IC, com classe funcional II-IV (NYHA) e 

fração de ejeção < 45%, além do tratamento com diuréticos e digital. O V-HeFT II 

avaliou 804 pacientes, durante um período mínimo de dois anos. Os desfechos 

foram os mesmos do V-HeFT I, acrescido da avaliação da qualidade de vida. Em 

cada grupo, 26 a 27% dos pacientes eram afro-descendentes (121). 

O grupo que usou enalapril mostrou melhora na sobrevida em relação ao 

grupo que usou H/I. Essa redução na mortalidade foi devida a menor incidência de 

morte súbita no grupo que usou enalapril (121). No entanto, o grupo H/I evoluiu com 

melhora significativa da tolerância ao exercício e da fração de ejeção. A mudança na 

qualidade de vida, do número e da duração das internações foi semelhante entre os 

grupos (122).  

Um subestudo  do V-HeFT I mostrou diferença significativa do benefício do 

uso de H/I em relação à raça. Entre os pacientes que utilizaram a associação H/I, os 

afro-descendentes apresentaram uma redução de 47% no risco relativo de morte, 

comparados com os não afro-descendentes (123,124), sugerindo que a combinação 

H\I teria um benefício seletivo em afro-descendentes. 

Em uma sub-análise da resposta pressórica, observou-se que os pacientes 

não afro-descendentes que receberam enalapril tiveram uma queda de 4,6 mmHg 

(partindo de uma pressão arterial média basal de 126,4 mmHg), enquanto os afro-

descendentes apresentaram redução de apenas 1,7 mmHg (partindo  de uma 

pressão média basal de 126,0 mmHg). Com esses resultados, surgiu a hipótese de 

que os IECA poderiam ter uma eficácia anti-hipertensiva menor nos afro-

descendentes (125,126).   

O ensaio randomizado Studies of Left Ventricular Dysfunction (SOLVD) 

comparou o efeito do enalapril vs placebo em relação à sobrevida de pacientes 

portadores de disfunção ventricular esquerda sistólica assintomáticos e sintomáticos. 

O desfecho primário em ambos os casos era a mortalidade total. O estudo envolveu 

6.797 pacientes, dos quais 4.228 foram avaliados em relação à prevenção 



       36 

(assintomáticos na admissão) e 2569 em relação ao tratamento (sintomáticos na 

admissão). As categorias raciais eram determinadas pelos investigadores (127). 

Sub-análises retrospectivas do estudo SOLVD mostraram a mesma redução 

de mortalidade com o uso do enalapril comparado ao placebo entre os pacientes 

afro-descendentes e os não afro-descendentes. Contudo, o enalapril se mostrou  

menos efetivo na redução do número de internações nos pacientes afro-

descendentes (128). Também se observou que os pacientes afro-descendentes com 

disfunção sistólica leve a moderada possuíam maior risco de evoluírem para IC e 

morte de qualquer causa comparados aos pacientes não afro-descendentes (129). 

O estudo BEST (Beta-Blocker Evaluation of Survival Trial) avaliou o benefício 

do bucindolol comparado ao placebo em 2.708 pacientes com IC avançada, CF 

(NYHA) III-IV e FEVE ≤ 35%.  Na população total estudada, o uso do bucindolol não 

mostrou redução da mortalidade total por qualquer causa, mas mostrou redução no 

risco de morte cardiovascular e no desfecho combinado morte e transplante 

cardíaco e também na taxa de internações hospitalares por IC. Em uma análise de 

subgrupos, o bucindolol mostrou benefício de redução de mortalidade total para o 

subgrupo de não-negros (4).  

Estudos demonstraram uma menor resposta vasodilatadora no ante-braço de 

pacientes afro-descendentes, quando realizada estimulação endógena do óxido 

nítrico pela acetilcolina (130,131). 

Apesar de uma maior capacidade de produção de ON pelo endotélio nos afro-

descendentes, a biodisponibilidade é reduzida em função da maior geração de ERO, 

principalmente superóxido (O2-) e peroxinitrito (ONOO-), que promovem um 

desacoplamento do ON (132). Kahn e col. sugeriram que a deficiência de óxido 

nítrico em pacientes afro-descendentes é um fator que influencia sua predisposição 

à hipertensão e à IC (133). 

O estudo A-HeFT foi desenhado para avaliar o benefício de se acrescentar a 

combinação H\I ao tratamento padronizado para IC. Para tanto, os pacientes foram 

randomizados para receber uma dose fixa da combinação H/I ou placebo.  Nesse 

estudo foram incluídos 1.050 pacientes auto-declarados afro-americanos, com FE ≤ 

35% ou FE ≤ 45% com evidência de dilatação ventricular, em classe funcional III/IV 
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(NYHA) e recebendo tratamento padrão para IC, incluindo IECA e β-bloqueadores. 

O desfecho primário era um escore composto de morte por qualquer causa, uma 

primeira hospitalização devido à IC e mudança da qualidade de vida. Observou-se 

uma redução de 43% (10,2% vs 6,2 %, P=0,02) na mortalidade por qualquer causa,  

33% de redução das hospitalizações por IC e  melhora no escore de qualidade de 

vida no grupo que recebeu H/I em relação ao grupo que recebeu placebo (134). 

 

1.3.6 – Os Polimorfismos Genéticos da Enzima Óxido Nítrico Sintetase 

Endotelial (ONSe) 

O gene da ONSe localiza-se na região q36 do cromossomo 7 (135). Ele 

possui 26 éxons distribuídos em 21 kb (quilobases) do DNA genômico que codifica 

um RNAm (ácido ribonucléico mensageiro) de 4.052 nucleotídeos e 135-KDa 

(quilodaltons) de proteína contendo 1.203 aminoácidos.  

Foram descritos seis polimorfismos no gene da ONSe, dentre os quais 

destacamos a substituição do nucleotídeo guanina pelo nucleotídeo timina (G →T) 

na posição 894 do cDNA (ácido desoxirribonucléico transcrito), no éxon 7 do gene. 

Este PG de nucleotídeo único (SNP) causa a substituição do aminoácido ácido 

glutâmico (Glu298) da posição 298 por ácido aspártico (Asp298) na proteína (136). 

(figuras 3 e 4) 
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A. 

ACC GAG CTC TGC ATT CAG CAC GGC TGG ACC CCA GGA AAC GGT CGC 285 

TTC GAC GTG CTG CCC CTG CTG CTG CAG GCC CCA GAT GAG CCC CCA 300  

GAA CTC TTC CTT CTG CCC CCC GAG CTG GTC CTT GAG GTG CCC CTG 315  

B.      

C. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – O Gene da Enzima Óxido Nítrico Sintetase  Endotelial (ONSe) 
A. Seqüência de códons do cDNA do gene da ONSe com a localização do códon Glu298.B. 
Localização do gene da enzima ONSe no cromossomo 7 (16).C. Introns\exons e polimorfismos do 
gene ONSe. Circulation.1999;100:1515-1520. 

C-786T 
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Figura 4 – Polimorfismo no exon 7 do Gene da Enzima  ONSe 
Digestão pela endonuclease do produto do PCR (protein Chain Reaction).  Linhas 1,2 e 6 mostram os 
homozigotos Glu298Glu; linhas 3 e 5 correspondem aos homozigotos Asp298Asp; e a linha 4 é um 
heterozigoto. Circulation. 1999;100:1515-1520. 

 

1.3.6.1 – Os Polimorfismos Genéticos da Óxido Nítri co Sintetase Endotelial 
(ONSe) e as Doenças Cardiovasculares 

Diversos estudos têm avaliado o impacto dos PG da ONSe sobre os 

desfechos clínicos nas doenças cardiovasculares, especialmente na IC. No entanto, 

os resultados encontrados ainda são heterogêneos, não permitindo uma conclusão 

definitiva. 

Um estudo que avaliou a relação de três polimorfismos genéticos: T786C 

(gene promotor do gene da eNOS), 4a/b (íntron da ONSe) e G894T (éxon da ONSe) 

e o risco de desenvolver HVE num grupo de pacientes  caucasianos hipertensos, 

não observou relação entre os PG e o desenvolvimento de HVE (137). Com o 

mesmo objetivo, foi feita uma meta-análise de estudos a respeito do papel dos PG 

da ONSe em pacientes hipertensos, chegando-se a resultados heterogêneos (138).  

    248            

 

   163               

    85 
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A associação dos PG da ONSe e a doença coronariana foi avaliada em um 

estudo desenvolvido na Índia, que comparou a prevalência de 2 (dois) PG da ONSe 

(4a/b e G894T)  e a concentração plasmática de ON em 100 indivíduos com IAM 

com supra de ST e 100 indivíduos assintomáticos ( grupo controle). Verificou-se que 

a freqüência do alelo T foi 1,6 vezes maior no grupo de IAM que no grupo controle. 

Os pacientes com IAM apresentavam maior concentração de ON que o grupo 

controle, no entanto, não foi observada diferença na concentração plasmática de ON 

entre os portadores de diferentes genótipos (139). 

Outro estudo, realizado na Rússia, avaliou os PG da ONSi (VNTR- CCTTT) e 

da ONSe (G894T e 4 a/b) e o risco de desenvolver IC em pacientes portadores de 

DAC. Observou-se que os PG VNRT (CCTTT) e o alelo G894 se relacionaram ao 

maior risco de desenvolver IC e também à maior gravidade. O mesmo estudo 

avaliou a função endotelial, através dos métodos de hiperemia reativa medida por 

ultrassom e dosagem sérica de trinitroglicerol, e observou que o alelo G (do PG 

G894T) foi associado a maior  disfunção endotelial (140). Resultado semelhante foi 

encontrado em um estudo desenvolvido na Grécia, que avaliou a prevalência do PG 

G894T em 204 pacientes com história de IAM e 218 indivíduos controle, 

observando-se um aumento de 43% no risco relativo de desenvolver IAM nos 

portadores do alelo T, chegando a dobrar o risco quando comparados homozigotos 

TT com homozigotos GG.  O genótipo TT se mostrou fator de risco isolado para IAM, 

mesmo em pacientes com outros fatores de risco como tabagismo, hipertensão 

arterial e história familiar de DAC (141). 

Zago e col. avaliaram a relação dos PG G894T da ONSe e o PG T786C do 

promotor do gene da ONSe e o benefício do exercício aeróbico sobre a redução da 

pressão arterial, do estresse oxidativo  e a atividade da ONS em 118 indivíduos pré-

hipertensos, com idade média de 59 anos (± 6), submetidos a um regime de 

exercícios aeróbicos de 6 meses de duração. A atividade da ONS foi medida através 

da dosagem da concentração plasmática de metabólitos do ON e o estresse 

oxidativo por meio da dosagem da atividade da enzima superóxidodismutase (SOD) 

e de sustâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. Observou-se que o efeito do 

exercício na redução da pressão arterial e na melhora do estresse oxidativo foi mais 

evidente nos indivíduos portadores dos genótipos C786 e T894 (142). 
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O papel dos PG relacionados à atividade da ONSe sobre  a regulação  do 

sistema nervoso  autônomo em pacientes com IC  foi corroborado em um estudo 

que avaliou a variabilidade da FC  e sua relação com o PG T786C em pacientes 

portadores de IC. Observou-se que pacientes homozigotos TT apresentaram maior 

desbalanço autonômico, representado por maiores diferenças nas variabilidades em 

altas e baixas FC, independente de outros fatores como padrão respiratório, FEVE e 

outras características demográficas (143). 

Com o objetivo de avaliar se os resultados do estudo A-HeFT poderiam, pelo 

menos em parte, estar relacionados aos marcadores genéticos, foi realizado o 

estudo GRAHF (Genetic Risk Assessment of Heart Failure), um sub-estudo genético, 

que incluiu 352 pacientes do A-HeFT. Neste estudo, observou-se que apenas os 

pacientes homozigotos Glu298Glu apresentaram melhora do escore composto 

(mortalidade, internação por IC e melhora na qualidade de vida) com a associação 

H/I (138). 

O genótipo Glu-Glu foi predominante (77.8%) na população do AHeFT, 

composta de afro-americanos. Mas também esteve presente em 40% dos pacientes 

do estudo GRACE (145), uma coorte de brancos europeus portadores de IC. (tabela 

1) 

Tabela 1 – Distribuição por raça do polimorfismo Gl u298Asp da enzima ONSe 
nos pacientes com IC nos estudos GRACE e A-HeFT. 

Glu298Glu (%)

Glu298Asp (%)

Asp298Asp (%) 114 2

45 31 20

41 67 79

A-HeFTGENÓTIPOS BRANCOS-GRACE
AFRO-

DESCENDENTES-
GRACE

 

Estudo realizado na Colômbia avaliou a prevalência de polimorfismos da 

ONSe em 890 indivíduos de diferentes grupos étnicos, encontrando  maior 
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prevalência do alelo T do PG G894T entre os brancos, quando comparados aos 

negros e ameríndios (146).   

Em um estudo realizado no Brasil, Vellozo e cols. avaliaram a prevalência do 

polimorfismo Glu298Asp da ONSe numa população de 100 pacientes portadores de 

IC com FEVE ≤ 50% e de 103 controles saudáveis, relacionando  também a 

frequência alélica e genotípica à raça auto-declarada.  Observou-se uma maior 

freqüência do alelo Glu298 entre os pacientes que no grupo controle (72% versus 

59%, p= 0.009). Quando avaliada em relação à raça auto-declarada, a frequência do 

genótipo Glu298Glu (homozigótico) foi maior entre os pacientes auto-declarados 

afro-brasileiros que nos auto-declarados brancos (59% versus 39%, p=0.036). No 

entanto, não houve diferença significativa na frequência alélica (Glu vs Asp) entre os 

grupos auto-declarados afro-brasileiros ou brancos  (147).  

O conhecimento do exato papel do PG da ONSe no prognóstico e resposta 

terapêutica na IC pode auxiliar de forma significativa na personalização da 

terapêutica, para além do conceito da cor auto-declarada, podendo impactar nas 

elevadas taxas de óbito e internações. Isto tem grande relevância, principalmente 

em populações altamente miscigenadas como a população brasileira. 
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2 – OBJETIVOS 

2.1 – Objetivos Primários: 

1)  Avaliar a associação do polimorfismo genético G894T da enzima óxido 

nítrico sintetase endotelial (ONSe) com o desfecho óbito em pacientes 

ambulatoriais portadores de IC  crônica com disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo atendidos na rede pública de saúde do Brasil (SUS-MS). 

 

2) Avaliar a associação do polimorfismo genético G894T da enzima óxido 

nítrico sintetase endotelial (ONSe) com o desfecho internação hospitalar em 

pacientes ambulatoriais portadores de IC  crônica com disfunção sistólica do 

ventrículo esquerdo atendidos na rede pública de saúde do Brasil (SUS-MS). 

 

2.2 – Objetivos Secundários: 

1) Avaliar a associação do polimorfismo genético G894T da enzima óxido 

nítrico sintetase endotelial (ONSe) com a melhora dos parâmetros 

ecocardiográficos (remodelamento reverso). 

 

2) Avaliar a associação do polimorfismo genético G894T da enzima óxido 

nítrico sintetase endotelial (ONSe) com a melhora da classe funcional 

(NYHA). 
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3 – CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1 – Delineamento do Estudo 

Estudo observacional, coorte prospectivo, multicêntrico, realizado no 

Ambulatório de IC do HUAP e no Hospital Geral da Faculdade de Medicina de 

Valença, no período de dezembro de 2005 a março de 2009. 

O estudo envolveu as seguintes etapas: 

a. Registro dos dados clínicos e demográficos dos pacientes. 

b. Coleta de sangue para exames laboratoriais e análise genética do 

polimorfismo genético (G894T) da ONSe. 

c. Realização de ecodopplercardiogramas na admissão e aos seis meses. 

d. Análise dos dados genéticos correlacionando-os com as características 

clínicas. 

e. Análise dos dados genéticos correlacionando-os com o remodelamento 

reverso avaliado pelo ecodopplercardiograma na admissão e após 6 meses. 

f. Análise dos dados genéticos correlacionando-os com os desfechos óbito e 

internação hospitalar em um seguimento mínimo de doze meses e máximo de 40 

meses. 

g. Análise dos dados genéticos correlacionando-os com  a melhora na classe 

funcional (NYHA) no seguimento de seis meses. 

 

3.2 – Caracterização das Amostras do Estudo 

Foram incluídos 146 pacientes ambulatoriais da rede pública, portadores de 

IC com disfunção predominantemente sistólica do VE, que preencheram os critérios 

de inclusão do presente estudo. Cento e sete pacientes foram originários do 

HUAP/UFF da cidade de Niterói/RJ e 39 pacientes do Hospital Geral da Faculdade 

de Medicina de Valença da cidade de Valença/RJ. 

Os dados demográficos registrados foram: sexo, idade e cor auto-declarada. 

Os dados clínicos avaliados foram: índice de massa corporal (IMC), presença de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença arterial coronariana (DAC), diabete 

melito (DM), insuficiência renal crônica (IRC), anemia e fibrilação atrial (FA). 

Foram considerados portadores de DAC: os pacientes com história prévia de 

infarto agudo do miocárdio (IAM), angioplastia e cirurgia de revascularização 
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miocárdica, testes não invasivos com sinais de isquemia ou cineangiocoronariografia 

mostrando obstrução ≥ 50% em uma ou mais artérias coronárias epicárdicas. 

Os pacientes encontravam-se em acompanhamento cardiológico 

ambulatorial, em uso de tratamento padronizado para IC, adaptado da II Diretriz 

Brasileira de IC Crônica: (tabela 2) 

 

Tabela 2 – Tratamento Farmacológico da IC a partir da Classe Funcional da 
NTHA. 

CF NYHA I CF NYHA II CF NYHA III CF NYHA IV 

IECA/BRA 

Betabloqueador* 

IECA/BRA 

Betabloqueador* 

IECA/BRA 

Betabloqueador* 

Antagonista da 
Aldosterona; 

Nitrato-
Hidralazina; 

Digoxina; 

Diuréticos 

Tratamento otimizado 
como descrito na CF 
NYHA III 

 

 

IECA = Inibidor da Enzima de Conversão da Angiotensina / BRA = Bloqueador do Receptor da 
Angiotensina II / NYHA = New York Heart Association. 

* O betabloqueador de escolha foi o carvedilol, considerada dose otimizada de 50mg/dia em duas 

tomadas diárias ou dose máxima tolerável. Ajuste realizado a cada duas semanas, ou conforme 

critério médico. 

 

3.3 – Avaliação Clínica e Exames Complementares 

3.3.1 – Critérios de Inclusão 

a) Idade ≥ 18 anos; 

b) Pacientes com história e exame físico compatíveis com IC; 

c) Fração de ejeção do ventrículo esquerdo ≤ 50%, utilizando o método de 

Simpson. 

 

3.3.2 – Critérios de Exclusão 

a) Pacientes com indicação ou submetidos à terapia de ressincronização 

cardíaca. 
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b) Miocardite em atividade. 

c) Episódio de morte súbita abortada ou presença de desfibrilador 

implantável. 

d) Programação de angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica, 

planejada para os próximos 12 meses. 

 

3.3.3 – Avaliação Ecocardiográfica 

Os exames ecocardiográficos foram executados por dois ecocardiografistas 

experientes e com titulação na área, realizados na admissão e após seis meses de 

acompanhamento, de acordo com as normas do Departamento de Ecocardiografia 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia.  

As análises feitas no estudo em questão foram: diâmetro diastólico do 

ventrículo esquerdo (VED) e diâmetro diastólico do átrio esquerdo (AE), expressos 

em milímetros e a medida da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) pelo 

cálculo de volume (Simpson). O aparelho utilizado foi o Vivid 3, GE Medical Systems 

Ultrasound, Wisconsin USA. 

 

3.3.4 – Exames Laboratoriais 

Foram realizados exames laboratoriais na admissão, os quais consistiram em 

dosagem de hemoglobina, glicose, uréia, creatinina e sódio. 

Foi considerada a presença de anemia, quando os níveis de hemoglobina 

encontravam-se menor ou igual a 12 g/dL para mulheres e menor ou igual a 13g/dL 

para homens. 

Foi considerada a presença DM naqueles pacientes com história pregressa 

de DM, uso de hipoglicemiante oral e/ou insulina subcutânea ou presença de uma 

glicemia de jejum maior ou igual a 126mg/dL na admissão. 

Considerou-se função renal normal para valores de creatinina sérica inferiores 

a 1,5 mg/dL e hiponatremia  para os valores abaixo de 135mEq/L. 
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3.4 – Seguimento 

Na primeira visita médica era iniciada a terapia farmacológica para IC ou 

otimizada aquela de uso prévio. Os pacientes eram reavaliados por médico 

cardiologista a cada 90 dias ou em intervalos menores, a critério médico. 

Após seis meses de inclusão no estudo, os pacientes foram reavaliados 

clinicamente, laboratorialmente e através da ecocardiografia. Foram considerados 

três graus de melhora ecocardiográfica (remodelamento reverso) em comparação ao 

exame admissional: 

1) aumento da FEVE ≥ 20% ; 

2) aumento da FEVE ≥ 10%; 

3) redução ≥ 5% no AE e/ou VED. 

Os pacientes foram acompanhados por um período mínimo de doze meses e 

máximo de 40 meses (seguimento médio de 22 meses) para avaliação dos 

desfechos internação hospitalar e óbito, os quais foram registrados através das 

visitas subsequentes (no caso de internação) ou por contato telefônico e/ou registro 

em prontuário (no caso de óbito). 

A sequência racional do estudo encontra-se detalhado na figura 5. 
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Figura 5 – Seqüência Racional do Estudo 
 

3.5 – Avaliação Genético Molecular 

3.5.1 – Avaliação em Gel de Agarose e Quantificação  do DNA 

A extração de DNA genômico a partir de sangue total foi feita com reagentes 

comerciais, de acordo com procedimento descrito pelo fabricante ou pelo método 

manual de precipitação salina (85). Resumidamente, na técnica manual, as 

amostras foram submetidas à lise celular com 1000 µL do tampão Tris-1 (Tris-HCl 10 

mM pH 8,0, KCl 10 mM, MgCl2 10 mM, EDTA (ethylenediaminetetraacetico acid) 2 

mM pH 8,0) contendo Triton X-100 a 2,5%. Após centrifugação a 5.000 rpm por 5 

minutos em centrífuga Beckman, os núcleos celulares foram lisados com 200 µL do 

tampão Tris-2 (Tris-HCl 10 mM pH 8,0, KCl 10 mM, MgCl2 10 mM, EDTA 2 mM pH 

8,0, NaCl 0, M) contendo SDS a 1%. As proteínas foram removidas por precipitação 

salina com 100 µL de NaCl 5M. O DNA presente no sobrenadante foi isolado por 

precipitação etanólica e, finalmente, ressuspenso em 100 µL do tampão TE (Tris-HCl 

10 mM e 1mM EDTA, pH 8,0) e mantidos a -20°C, até o momento do uso.  
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Após a extração, a integridade das amostras de DNA foi analisada por 

eletroforese (sistema de eletroforese BIO RAD) em gel de agarose a 0,8 % em 

tampão TBE 1X (Tris-HCl 90 mM, ácido bórico 90 mM e EDTA 2 mM), corado com 

brometo de etídio.  

 

3.5.2 – Análise Molecular do Polimorfismo do Gene d a ONSe 

O polimorfismo Glu298Asp (G894T) causado por uma transversão de base G 

para base T, localizado no exon 7 do gene que codifica a ONSe foi analisado por 

PCR-RFLP (22). A reação de PCR foi realizada em um volume total de 25 µL, sendo 

utilizados: 50 –100 ng de DNA genômico, após ajuste da concentração, 15 pmol de 

cada oligonucleotídio sense 5’-AAGGCAGGAGACAGTGGATGG-3’ e antisense 5’-

CCCAGTCAATCCCTTTGGTGCTCA-3’.,  1 U de Taq DNA polimerase Fermentas, 

tampão de reação (KCl 50 mM, MgCl2 1,5 mM, Tris-HCl 10 mM),  200µM de cada 

desoxinucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). Após desnaturação a 94 oC por 5 

minutos, as amostras foram amplificadas em um programa de 35 ciclos de 1 minuto 

a 94oC (desnaturação), 1 minuto a 58oC (anelamento) e 1 minuto a 72oC para 

extensão, em um termociclador Techne modelo Progene. Em seguida as amostras 

foram submetidas à extensão final em um ciclo de 7 minutos a 72oC. Os amplicons 

foram avaliados em gel de agarose a 2%, usando como indicador de tamanho, um 

marcador de 100 pares de base. 

O fragmento de 248 pares de base amplificado foi digerido com a enzima de 

restrição (RFLP) Ban II que reconhece a base G do códon 298 gerando dois 

fragmentos de 163 e 85 pares de base na presença do aminoácido ácido glutâmico 

(E). O padrão de genótipos definido em gel de agarose a 2% foi: dois fragmentos de 

163 e 85 bp para o homozigoto Glu298, um único fragmento de 248 pares de base 

identificando o homozigoto Asp298 e indivíduos heterozigotos foram identificados 

pela presença de fragmentos contendo 248, 163 e 85 pares de base. 

 

3.6 – Aspectos Bioéticos 

Todos os pacientes que participaram do Estudo assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O presente estudo está em conformidade com 

os princípios da declaração de Helsinki e foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP CMM/HUAP 121/05) e pela 
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Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP – Brasília (DF), Brasil (registro 

12411). 

 

3.7 – Conflito de Interesses 

O presente estudo teve financiamento da FAPERJ. 

O Laboratório Baldacci forneceu o medicamento Divelol® (carvedilol). No 

entanto, não participou no desenho, análise ou divulgação do estudo. 

O grupo de pesquisadores responsáveis pela coleta dos dados bem como o 

autor e o professor orientador não foram subvencionados para a realização do 

presente estudo. 

 

3.8 – Análise Estatística 

A análise descritiva apresentou os dados observados sob forma de tabelas, 

expressos na forma de média ± desvio padrão para variáveis numéricas e freqüência 

e percentual para variáveis categóricas. 

A análise estatística foi composta pelos seguintes métodos: 

1) Para comparação das variáveis ecocardiográficas (dados numéricos) foi 

utilizado o teste t de Student pareado;  

2) Para verificar se houve mudança significativa da classe funcional (dado 

categórico) durante o seguimento foi utilizado o teste de Mc Nemar;  

3) A relação das variáveis clínicas, laboratoriais e ecocardiográficas com os 

subgrupos de genótipo (GG, GT e TT) foi avaliada pela Análise de Variância 

one-way ou de Kruskal-Wallis (ANOVA não paramétrica); 

4) A relação entre as variáveis clínicas, laboratoriais, ecocardiográficas e os 

genótipos com os desfechos de internação e óbito (análise uni e multivariada) 

foi avaliada pelos seguintes métodos:  

a) para comparação com dados categóricos foram aplicados os testes de 

χ2 ou exato de Fisher; 

b) para comparação com dados numéricos foi usado o teste t de Student 

para amostra independentes ou de Mann-Whitney. A homogeneidade 

das variâncias entre os subgrupos foi analisada pelo teste de Bartlet; e 
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c) para identificar as variáveis independentes associadas aos desfechos 

foi utilizada a Análise de Regressão Logística. O processo de seleção 

dos fatores foi o de stepwise forward, ao nível de 5%, o qual seleciona o 

menor subgrupo de variáveis independentes que melhor explica (ou 

prediz) os desfechos estudados; 

d) a curva de sobrevida ou livre de eventos foi ajustada pelo método de 

Kaplan-Meier. A estatística de log-rank foi aplicada para verificar se 

existe diferença significativa na curva estratificada pelo genótipo ou 

frequência alélica. 

Foram utilizados métodos não paramétricos, pois as variáveis não 

apresentaram distribuição normal (Gaussiana), devido à dispersão dos dados e 

rejeição do teste de Kolmogorov Smirnov.  

O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A 

análise estatística foi processada pelo software SAS 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, 

NC). 
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4 – RESULTADOS 

4.1 – Perfil Geral da Casuística 

Foram incluídos no Estudo 146 pacientes, tendo sido analisados os genótipos 

de 145, com perda da genotipagem de 1 paciente. 

A média da idade foi 58,8 anos. Noventa e nove pacientes (67,8%) são do 

sexo masculino e 74 (50,7%) se auto-declararam afro-brasileiros.  

O IMC médio foi 25,8. A HAS estava presente em 74% dos pacientes, DM em 

34,9%, FA em 15,8%. A IC teve etiologia isquêmica em 46,6% dos casos e 75,4% 

dos pacientes estavam em CF I ou II e 23,6% em CF III ou IV (NYHA). 

Na admissão, a média do VED foi 67,9 mm e do AE = 46,4 mm. A média da 

FEVE foi 35,5%. 

As médias das dosagens de hemoglobina, sódio e creatinina foram normais. 

As tabelas 3 e 4 descrevem as características basais da amostra estudada. 
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Tabela 3 – Descritiva das Variáveis Numéricas na Ad missão. 

Variável N Média  DP Mediana  Mínimo  Máximo  

Idade (anos) 146 58,8 13,0 60 18 86 

AE (mm)  146 46,4 7,8 46 30 80 

VED (mm)  145 67,9 9,7 67 41 108 

VES (mm)  145 54,7 10,6 52 32 98 

FEVE (%)  146 35,5 9,2 35,5 14 50 

Peso (Kg) 144 70,5 16,4 70 30 130 

Altura (m) 144 1,65 0,08 1,66 1,4 1,84 

IMC (kg/m2) 144 25,8 5,1 25 13,3 42,8 

Hemolobina (g/dL) 143 13,5 1,8 13,5 9,4 17,9 

Creatinina (mg/dL) 145 1,24 0,73 1,06 0,19 6,4 

Sódio (mEq/L) 145 139,2 3,6 139 123 147 
DP = desvio padrão 

 

Tabela 4 – Descritiva das Variáveis Clínicas na Adm issão. 

Variável N % 

 
39 

 
26,7 

Origem 
  Valença 
  HUAP 107 73,3 

Sexo Masculino 99 67,8 
Raça 
  Afro 
  Não-Afro 

 
72 
74 

 
49,3 
50,7 

Diabetes Melitus 51 34,9 

Fibrilação Atrial 23 15,8 

HAS 108 74,0 
 
49 

 
33,6 

61 41,8 
34 23,2 

NYHA – admissão 
  I 
  II 
  III 
  IV 2 1,4 
Etiologia Isquêmica 68 46,6 

 
58 

 
40,0 

70 48,3 

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 17 11,7 
Frequência Alélica 
  Alelo G 

 
186 

 
64,1 

  Alelo T 104 35,8 
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4.2 – Variáveis ecocardiográficas na Admissão e Apó s Seis Meses 

 

Não houve alteração significativa nos tamanhos cavitários  (AE e VED) após o 

seguimento de seis meses. O AE não apresentou redução significativa e, apesar de 

ter ocorrido redução relativa de 2,4% no VED (P = 0.006), esta alteração não tem 

relevância clínica (tabelas 5 e 6). 

No entanto, observou-se um aumento, em termos absolutos, de 5,8% na 

média da FEVE após 6 meses de acompanhamento (tabela 7), o que corresponde a 

um aumento relativo de 20%( p= 0.0001).  

 

Tabela 5 – Análise da Variação do AE após seis mese s (n = 127). 

Variável Média  DP/EP Mediana  Mínimo  Máximo  p valor 

AE (mm) – 
admissão 

46 7,1 46 32 62  

AE (mm)- 6m 45,4 7,1 45 21 65  

Delta absoluto -0,6 0,5 0 -2,6 1,6 0,19 

Delta (%) -0,62 1,11 0,0 -55,3 39,0 0,57 

DP: desvio padrão; EP: erro padrão apenas para os deltas. 

 

Tabela 6 – Análise da Variação do VED após seis mes es (n = 127). 

Variável Média DP/EP  Mediana  Mínimo  Máximo  p valor 

VED – admissão 67,5 9,4 66 41 99  

VED - 6m 65,9 11,7 64 38 99  

Delta absoluto -1,6 0,6 0 -28 14 0,006 

Delta (%) -2,46 0,88 0 -42,4 23,3 0,006 

DP: desvio padrão; EP: erro padrão apenas para os deltas. 
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Tabela 7 – Análise da Variação da FEVE após seis me ses (n = 127). 

Variável Média DP/EP  Mediana  Mínimo  Máximo  p valor 

FEVE (%) 
admissão 

35,75 9,10 35 14 50  

FEVE (%) - 6m 41,61 13,48 42 15 74  

Delta absoluto  5,87 1,04 5 -21 35 0,0001 

Delta (%)  19,9 3,36 13,3 -45,7 145,5 0,0001 

DP: desvio padrão; EP: erro padrão apenas para os deltas. 

 
4.3 – Análise da Classe Funcional Segundo NYHA na A dmissão e Após Seis 

Meses 

 

Ocorreu uma melhora na CF (NYHA) da totalidade da amostra após 6 meses 

de acompanhamento. Neste período, houve um aumento do número de pacientes 

em CF I e II de 98 (75,9%) para 120 (93%). Ao passo que houve redução  no 

número de  pacientes  em CF III/IV: 31 (24%) para 9 (7%) (p < 0.0001) (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Análise da Variação da Classe Funcional NYHA após seis meses. 

Admissão 6 meses CF 
NYHA N % N % 

p valor a 

I 43 33,3 60 46,5 

II 55 42,6 60 46,5 

III/IV 31 24,0 9 7,0 

< 0,0001 

a teste de Mc Nemar. 

 

4.4 – Equilíbrio de Hardy e Weinberg 

O valor de χ2 para amostra em estudo torna evidente que as diferenças entre 

números observados e esperados não são significativas (p = 0,53), podendo a 
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amostra ser considerada como extraída de população em equilíbrio de Hardy e 

Weinberg quanto aos genótipos GG, GT e TT (tabela 9). 

Tabela 9 – Cálculo do Equilíbrio de Hardy e Weinber g. 

Genótipo  Observado  Esperado  (O-E)2/E 

GG 58 59,4 0,033 

GT 70 66,7 0,163 

TT 17 18,9 0,191 

Total 145 145 
χ2

(1) = 0,387   
p = 0,53 

 

4.5 – Análise da Freqüência Genotípica e Freqüência  Alélica 

Sessenta e quatro pacientes (40%) são homozigotos GG; 70 (48,2%) 

heterozigotos GT e 17 (11,7%) são homozigotos TT. 

A freqüência do alelo G observada foi de 64,13% e do alelo T foi de 35,86%.  

 

4.6 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriais , Ecocardiográficas e Classe 

Funcional em Relação aos Genótipos 

 
Não foram observadas diferenças nas freqüências genotípicas em relação ao 

sexo ou raça auto-declarada.  

Também não houve diferença entre as variáveis clínicas, ecocardiográficas e 

laboratoriais (admissão) vs genótipo. No entanto, observou-se uma tendência à 

maior prevalência do genótipo TT entre os pacientes com etiologia isquêmica (p = 

0.09) (tabela 10). 
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Tabela 10 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat orias e Ecocardiográficas 

(Admissão) segundo Genótipo 

 GG GT TT p valor  

Idade (anos) 56.0 ± 12.3 59.9 ± 13.7 63.4 ± 11.7 0.073 

Sexo Masculino (%) 58.6 74.3 76.5 0.12 

Raça Auto-declarada (%) 

Não-Afro-Brasileiros 

Afro-Brasileiros 

 

43.1 

56.9 

 

54.3 

45.7 

 

64.7 

35.3 

 

0.22 

Etiologia Isquêmica (%) 41.4  44.3 70.6 0.095 

Diabetes (%) 39.7 28.6 41.2 0.34 

Fibrilação Atrial (%) 13.8 15.7 23.5 0.62 

Hipertensão (%) 75.9 70.0 82.4 0.52 

NYHA (%) 

I 

II 

III / IV 

 

37.9 

37.9 

24.2 

 

35.7 

40.0 

24.3 

 

11.8 

58.8 

29.4 

 

0.35 

Anemia  (%) 30.4 34.8 29.4 0.83 

Creatinina > 1,5 mg/dL (%) 14.0 21.4 5.9 0.24 

Sodio < 135 mEq/L (%) 10.5 5.7 0.0 0.37 

AE (mm ± sd) 47.3 ± 8.5 45.5 ± 7.2 47.5 ± 7.6 0.34 

VED (mm ± sd)   69.1 ± 9.7 67.6 ± 9.9 64.8 ± 9.2 0.12 

FEVE (%)  33.8 ± 9.4 36.3 ± 9.0 38.5 ± 8.7 0.14 

IMC (kg/m2 ± sd)  26.5 ± 5.4 25.6 ± 5.1 25.0 ± 3.7 0.48 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-Whitney 
para variáveis numéricas. 

 

4.7 – Análise da Terapêutica Medicamentosa e o Genó tipo 

 
Não houve diferença na taxa de utilização da medicação padrão para IC: 

IECA/BRA, β-bloqueadores, espironolactona ou outros diuréticos entre os subgrupos 

de genótipos. 

Observou-se apenas maior utilização de AAS (na admissão) no subgrupo com 

genótipo TT (p =0.031) (tabelas 11 e 12). 
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Tabela 11 – Análise das Medicações segundo Genótipo  (Admissão). 

Medicação na 
Admissão 

GG   GT   TT p valor a 

IECA 41 (80,4%)   48 (76,2%)   14(93,3%) 0,32 

ARAII 9 (17,7%)  8 (12,7%)  0 (0,0%) 0,20 

ESPIRONOLACTONA  34 (66,7%)   32 (50,8%)   9 (60,0%) 0,23 

AMIODARONA 2 (3,9%)  3 (4,8%)  0 (0,0%) 0,99 

DIGITAL 33 (64,7%)   30 (47,6%)   8 (53,3%) 0,18 

β-BLOQUEADOR 39 (76,5%)  41 (65,1%)  11 (73,3%) 0,40 

FUROSEMIDA 33 (64,7%)   41 (65,1%)   9 (60,0%) 0,93 

TIAZIDÍDICO 10 (19,6%)  16 (25,4%)  6 (40,0%) 0,27 

HIDRALAZINA 4 (7,8%)   5 (7,9%)   1 (6,7%) 0,99 

NITRATO 18 (35,3%)  16 (25,4%)  8 (53,3%) 0,10 

BLOQUEADOR DO 
CANAL DE CÁLCIO 

5 (9,8%)   10 (15,9%)   4 (26,7%) 0,25 

AAS 19 (37,3%)  34 (54,0%)  11 (73,3%) 0,031 

ESTATINA 21 (41,2%)   24 (38,1%)   10 (66,7%) 0,12 

ANTICOAGULANTE 10 (19,6%)   9 (14,3%)   2 (13,3%) 0,70 

a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-Whitney 
para variáveis numéricas. 
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Tabela 12 – Análise das Medicações segundo Genótipo  (após 06 meses). 

Medicação em 6 

meses 
GG   GT   TT   pvalor a 

IECA 39 (76,5%)   42 (66,7%)   11 (73,3%)   0,50 

ARAII 12 (23,5%)  17 (27,0%)  3 (20,0%)  0,82 

ESPIRONOLACTONA  36 (70,6%)   43 (68,3%)   11 (73,3%)   0,91 

AMIODARONA 2 (3,9%)  3 (4,8%)  0 (0,0%)  0,99 

DIGITAL 28 (54,9%)   33 (52,4%)   6 (40,0%)   0,59 

β -BLOQUEADOR 47 (92,2%)  55 (87,3%)  14 (93,3%)  0,62 

FUROSEMIDA 32 (62,8%)   40 (63,5%)   10 (66,7%)   0,96 

TIAZÍDICO 6 (11,8%)  10 (15,9%)  3 (20,0%)  0,68 

HIDRALAZINA 7 (13,7%)   7 (11,1%)   2 (13,3%)   0,90 

NITRATO 17 (33,3%)  23 (36,5%)  7 (46,7%)  0,64 

BLOQUEADOR DO 

CANAL DE CÁLCIO 
5 (9,8%)   10 (15,9%)   4 (26,7%)   0,25 

AAS 24 (47,1%)  39 (61,9%)  11 (73,3%)  0,11 

ESTATINA 27 (52,9%)   34 (54,0%)   12 (80,0%)   0,15 

ANTICOAGULANTE 9 (17,7%)   7 (11,1%)   3 (20,0%)   0,51 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-Whitney 
para variáveis numéricas. 

 

4.8 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriais , Ecocardiográficas e 

Genotípicas Segundo Internação 

De todas as variáveis clínicas analisadas, apenas o diâmetro do AE e a CF 

(NYHA) na admissão se associaram à taxa de internação (tabela 13). 

O maior diâmetro do AE se associou a uma maior taxa de internação. A 

média do AE no grupo que teve ao menos 1 internação foi 48,6 mm  e no grupo sem 

internação foi 45,3 mm ( p = 0.017). 

A pior CF também se associou à maior taxa de internação. 

Não houve diferença significativa entre o genótipo ou a frequência alélica e o 

desfecho internação no período de seguimento. 
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Tabela 13 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat oriais, Ecocardiográficas e 

Genotípicas segundo Internação 

Variável Com Internação  Sem Internação   p valor a 
Sexo masculino 31 (67,4%)  63 (67,7%)  0,97 

 
21 (45,7%) 

 
 

49 (52,7%) 
 

Raça 
  Não Afro 
  Afro 25 (54,4%)  44 (47,3%)  

 
0,44 

DM 14 (30,4%)  35 (37,6%)  0,40 
FA 8 (17,4%)  14 (15,1%)  0,72 
HAS 30 (65,2%)  72 (77,4%)  0,13 

 
 

10 (21,7%) 
 

 
 

35 (37,6%) 
 

17 (37,0%)  42 (45,2%)  

NYHA admissão 

  I 

  II 

  III / IV 19 (41,3%)  16 (17,2%)  

 
0,007 

Anemia 18 (39,1%)  25 (27,5%)  0,17 
Insuficiência renal  10 (22,2%)  13 (14,0%)  0,22 
Hiponatremia 2 (4,4%)  8 (8,6%)  0,31 
Etiologia 
Isquêmica 

21 (45,7%)  44 (47,3%)  0,85 

 
19 (42,2%) 

 
 

36 (38,7%) 
 

20 (44,4%)  48 (51,6%)  

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 6 (13,3%)  9 (9,7%)  

 
0,68 

 
39 (86,7%) 

 
 

84 (90,3%) 
 

Alelo G 
  GG + GT 
  TT 6 (13,3%)  9 (9,7%)  

 
0,35 

Idade (anos) 59,7 ± 14,9  57,7 ± 11,8  0,38 
AE (mm) - 
admissão  

4,86 ± 0,86  4,53 ± 0,71  0,017 

VED (mm)  - 
admissão 

6,95 ± 1,04  6,72 ± 0,96  0,20 

FEVE (%) - 
admissão 

35,6 ± 9,8  35,5 ± 9,0  0,96 

IMC (kg/m 2)  25,1 ± 5,8  26,3 ± 4,9  0,21 
Hb (g/dL)  13,2 ± 1,8  13,7 ± 1,7  0,12 
Creatinina 
(mg/dL) 

1,29 ± 0,78  1,22 ± 0,72  0,66 

Sódio (mEq/L) 139,2 ± 3,4  139,2 ± 3,9  0,99 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de 
Mann-Whitney para variáveis numéricas.  
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4.9 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriais , Ecocardiográficas e 

Genotípicas Segundo Óbito 

Não se observou relação entre os genótipos ou a freqüência alélica e o 

desfecho óbito no período de seguimento (tabela 14).  

Observou-se uma associação inversa entre o diagnóstico de HAS e a taxa de 

óbitos: no grupo que evoluiu a óbito, sete pacientes (46.7%) eram hipertensos vs 96 

pacientes (76.8%) entre os que sobreviveram durante o seguimento ( p = 0.017). 

O maior VED na admissão se associou ao óbito, sendo a média do VED do 

grupo que evoluiu com óbito de 75,6 mm vs 67,1mm  no grupo que sobreviveu 

durante o seguimento (p= 0.05). 
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Tabela 14 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat oriais, Ecocardiográficas e 

Genotípicas segundo Óbito. 

Variável Óbito Não Óbito p valor a 

 
7 (46,7%) 

 
49 (39,5%) 

7 (46,7%) 61 (49,2%) 

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 1 (6,7%) 14 (11,3%) 

 
0,80 

 
14 (93,3%) 

 
110 (88,7%) 

Alelo G 
  GG + GT 
  TT 1 (6,7%) 14 (11,3%) 

0,49 

Sexo Masculino 9 (60,0%) 85 (68,0%) 0,36 
 

8 (53,3%) 
 

62 (49,6%) 
Raça 
  Não Afro 
  Afro 7 (46,7%) 63 (50,4%) 

 
0,79 

DM 3 (20,0%) 46 (36,8%) 0,20 
FA 2 (13,3%) 20 (16,0%) 0,57 
HAS 7 (46,7%) 96 (76,8%) 0,017 

 
4 (26,7%) 

 
42 (33,6%) 

5 (33,3%) 54 (43,2%) 

NYHA admissão 
  I 
  II 
  III / IV 6 (40,0%) 29 (23,2%) 

 
0,39 

Anemia 4 (26,7%) 40 (32,5%) 0,45 
Insuficiência renal  4 (28,6%) 19 (15,2%) 0,18 
Hiponatremia 0 (0,0%) 10 (8,0%) 0,33 
Etiologia isquêmica  8 (53,3%) 57 (45,6%) 0,57 
Idade (anos) 61,7 ± 15,3 58,2 ± 12,8 0,32 
AE (mm) - admissão  50,8 ± 10,7 45,9 ± 7,2 0,10 
VED (mm)  – 
admissão  

75,6 ± 14,7 67,1 ± 8,8 0,05 

FEVE (%) – 
admissão 

32,2 ± 10,7 35,9 ± 9,0 0,15 

IMC (kg/m 2)  26,2 ± 7,0 25,8 ± 5,0 0,82 
Hb (g/dL)  13,3 ± 1,8 13,5 ± 1,85 0,70 
Creatinina  1,37 ± 1,06 1,23 ± 0,70 0,91 
Sódio  139,4 ± 3,8 139,2 ± 3,7 0,84 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de 
Student ou de Mann-Whitney para variáveis numéricas.  

 



       63 

4.10 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriai s, Ecocardiográficas e 

Genotípicas Segundo a Redução AE ≥ 5% 

Não houve associação estatisticamente significativa entre  o genótipo ou a 

frequência alélica e o desfecho redução do AE ≥ 5% após 6 meses de seguimento. 

Observou-se que o maior AE na admissão se associou à redução do AE ≥ 5% 

após 6 meses. A média do AE no grupo que apresentou redução de AE ≥ 5% foi 

48,8 mm vs 44,8 mm no grupo que não apresentou redução de AE ≥ 5% ( p= 0.003) 

(tabela 15). 
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Tabela 15 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat oriais, Ecocardiográficas e 

Genotípicas segundo Redução AE ≥ 5%. 

Variável Redução AE ≥ 5% Redução AE < 5% p valor a 

 
15 (38,5%) 

 
36 (41,4%) 

19 (48,7%) 43 (49,4%) 

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 5 (12,8%) 8 (9,2%) 

 
0,82 

 
34 (87,2%) 

 
79 (90,8%) 

Alelo G 
  GG + GT 
  TT 5 (12,8%) 8 (9,2%) 

 
0,37 

Sexo Masculino 27 (69,2%) 60 (68,2%) 0,91 
 

18 (46,2%) 
 

47 (53,4%) 
Raça 
  Não Afro 
  Afro 21 (53,9%) 41 (46,6%) 

 
0,45 

DM 15 (38,5%) 33 (37,5%) 0,92 
FA 8 (20,5%) 10 (11,4%) 0,17 
HAS 28 (71,8%) 67 (76,1%) 0,60 

 
13 (33,3%) 

 
29 (33,0%) 

17 (43,6%) 37 (42,1%) 

NYHA admissão 
  I 
  II 
  III / IV 9 (23,1%) 22 (25,0%) 

 
0,97 

Anemia  13 (35,1%) 27 (30,7%) 0,63 
Insuficiência renal  8 (20,5%) 13 (14,8%) 0,42 
Hiponatremia 1 (2,6%) 9 (10,2%) 0,13 
Etiologia isquêmica  17 (43,6%) 43 (48,9%) 0,58 
Idade (anos)   59,1 ± 11,6 57,9 ±13,6 0,63 
AE (mm) - admissão  48,8 ± 6 44,8 ± 7,2 0,003 
VED (mm)  – 
admissão  

65,6 ± 8,1 68,4  9,8 0,11 

FEVE (%) – 
admissão 

33,6 ± 9,2 36,7 ± 8,9 0,075 

IMC (kg/m 2)  26,2 ± 3,8 25,8 ± 5,6 0,66 
Hb (g/dL)  13,6 ± 1,9 13,5 ± 1,8 0,86 
Creatinina (mg/dL)-   1,22 ± 0,65 1,27 ± 0,79 0,52 
Sódio (mEq/L) 139,6 ± 2,8 138,9 ± 4,1 0,22 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-Whitney 
para variáveis numéricas.  
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4.11 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriai s, Ecocardiográficas e 

Genotípicas Segundo a Redução VED ≥ 5% 

A etiologia isquêmica foi menos prevalente no grupo que apresentou redução 

do VED ≥ 5% que no grupo que não apresentou redução do VED ≥ 5%: 34,9% vs 

53,6% (p= 0.046). Enquanto a presença de FA na admissão se associou à maior 

taxa de redução de VED ≥ 5% após 6 meses (p =0.001). 

O menor VED na admissão se relacionou à redução do VED ≥ 5% após seis 

meses (p= 0.05). 

Não houve associação estatisticamente significativa entre o genótipo ou a 

frequência alélica e o desfecho redução do VED ≥ 5% após 6 meses de seguimento 

(Tabela 16). 
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Tabela 16 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat oriais, Ecocardiográficas e 

Genotípicas segundo Redução VED ≥ 5%. 

Variável Redução VED ≥ 5% Redução VED < 5% p valor a 
 

16 (37,2%) 
 

35 (42,2%) 
20 (46,5%) 42 (50,6%) 

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 7 (16,3%) 6 (7,2%) 

 
0,28 

 
36 (83,7%) 

 
77 (92,8%) 

Alelo G 
  GG + GT 
  TT 7 (16,3%) 6 (7,2%) 

 
0,10 

Sexo Masculino 27 (62,8%) 60 (71,4%) 0,32 
 

24 (55,8%) 
 

41 (48,8%) 
Raça 
  Não Afro 
  Afro 19 (44,2%) 43 (51,2%) 

 
0,46 

DM 19 (44,2%) 29 (34,5%) 0,29 
FA 12 (27,9%) 6 (7,1%) 0,001 
HAS 34 (79,1%) 61 (72,6%) 0,43 

 
14 (32,6%) 

 
28 (33,3%) 

18 (41,9%) 36 (42,9%) 

NYHA admissão 
  I 
  II 
  III / IV 11 (25,6%) 20 (23,8%) 

 
0,98 

Anemia 14 (34,2%) 26 (31,0%) 0,72 
Insuficiência renal 5 (11,6%) 16 (19,1%) 0,29 
Hiponatremia 2 (4,7%) 8 (9,5%) 0,28 
Etiologia 
isquêmica 

15 (34,9%) 45 (53,6%) 0,046 

Idade (anos) 58,7 ± 13,6 58,1 ± 12,7 0,79 
AE (mm) - 
admissão  

44,6 ± 8 46,7 ± 6,5 0,11 

VED (mm)  – 
admissão 

65,5 ± 7,4 68,6 ± 10,1 0,051 

FEVE (%) – 
admissão  

37,8 ± 9,2 34,7 ± 8,9 0,073 

IMC (kg/m 2)  25,8 ± 4,9 26,0 ± 5,2 0,85 
Hb (g/dL)  13,5 ± 1,9 13,5 ± 1,8 0,89 
Creatinina (mg/dL) 1,31 ± 0,98 1,22 ± 0,60 0,99 
Sódio (mEq/L)  139,7 ± 3,5 138,8 ± 3,9 0,24 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-
Whitney para variáveis numéricas.  
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4.12 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriai s, Ecocardiográficas e 

Genotípicas Segundo Aumento FEVE ≥ 10% 

A CF I (NYHA) na admissão esteve associada ao aumento da FEVE ≥ 10% 

após 6 meses (p= 0.015). Assim como o menor VED (p= 0.021) e a menor FEVE (p= 

0.021) na admissão também se relacionaram ao aumento FE% ≥ 10%.  

Não houve associação estatisticamente significativa entre o genótipo ou a 

frequência alélica e o desfecho aumento FEVE≥ 10% após 6 meses de seguimento 

(tabela 17). 
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Tabela 17 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat oriais, Ecocardiográficas e 

Genotípicas segundo Aumento FEVE ≥ 10%. 

Variável Aumento FE ≥ 10% Aumento FE < 10% p valor a 
 

30 (40,5%) 
 

21 (40,4%) 
37 (50,0%) 25 (48,1%) 

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 7 (9,5%) 6 (11,5%) 

 
0,93 

 
67 (90,5%) 

 
46 (88,5%) 

Alelo G 
  GG + GT 
  TT 7 (9,5%) 6 (11,5%) 

 
0,46 

Sexo Masculino 51 (68,9%) 36 (67,9%) 0,91 
 

37 (50,0%) 
 

28 (52,8%) 
Raça 
  Não Afro 
  Afro 37 (50,0%) 25 (47,2%) 

 
0,75 

DM 31 (41,9%) 17 (32,1%) 0,26 
FA 13 (17,6%) 5 (9,4%) 0,20 
HAS 57 (77,0%) 38 (71,7%) 0,50 

 
32 (43,2%) 

 
10 (18,9%) 

26 (35,1%) 28 (52,8%) 

NYHA admissão 
  I 
  II 
  III / IV 16 (21,6%) 15 (28,3%) 

 
0,015 

Anemia 26 (36,1%) 14 (26,4%) 0,25 
Insuficiência renal  10 (13,5%) 11 (20,8%) 0,28 
Hiponatremia 5 (6,8%) 5 (9,4%) 0,41 
Etiologia isquêmica 31 (41,9%) 29 (54,7%) 0,15 
Idade (anos) 57,9 ± 13,0 58,8 ± 13,1 0,70 
AE (mm) - admissão  46,1 ± 7,3 45,8 ± 6,9 0,78 
VED (mm)  – 
admissão 

65,9 ± 9,2 69,8 ± 9,2 0,021 

FEVE (%) – admissão 34,2 ± 9,4 37,9 ± 8,2 0,021 
IMC (kg/m 2)  25,9 ± 4,9 26,0 ± 5,4 0,96 
Hb (g/dL)  13,5 ± 2,0 13,5 ± 1,5 0,94 
Creatinina (mg/dL) 1,20 ± 0,79 1,32 ± 0,69 0,11 
Sódio (mEq/L) 139,4 ± 3,6 138,7 ± 3,9 0,31 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-Whitney 
para variáveis numéricas.  
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4.13 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriai s, Ecocardiográficas e 

Genotípicas Segundo Aumento FEVE ≥ 20% 

A menor FEVE% na admissão se associou ao aumento FEVE ≥ 20% após 6 

meses: a média da FEVE% na admissão do grupo que apresentou aumento da  FE 

≥ 20% foi 32,2% e no grupo que não apresentou melhora da FEVE ≥ 20% foi 38,4% 

( p= 0.0001). 

A ausência de hiponatremia também se associou ao aumento FEVE ≥ 20% 

(p=0.028).  

Não houve associação estatisticamente significativa entre o genótipo ou a 

frequência alélica e o desfecho aumento FEVE≥ 20% (tabela 18). 
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Tabela 18 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat oriais, Ecocardiográficas e 

Genotípicas segundo Aumento FEVE ≥ 20%. 

Variável Aumento FE ≥ 20% Aumento FE < 20% p valor a 
 

19 (35,2%) 
 

32 (44,4%) 
29 (53,7%) 33 (45,8%) 

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 6 (11,1%) 7 (9,7%) 

 
0,58 

 
48 (88,9%) 

 
65 (90,3%) 

Alelo G 
  GG + GT 
  TT 6 (11,1%) 7 (9,7%) 

 
0,51 

Sexo masculino 38 (70,4%) 49 (67,1%) 0,70 
 

27 (50,0%) 
 

38 (52,1%) 
Raça 
  Não Afro 
  Afro 27 (50,0%) 35 (48,0%) 

 
0,82 

DM 22 (40,7%) 26 (35,6%) 0,56 
FA 10 (18,5%) 8 (11,0%) 0,23 
HAS 41 (75,9%) 54 (74,0%) 0,80 

 
22 (40,7%) 

 
20 (27,4%) 

21 (38,9%) 33 (45,2%) 

NYHA admissão 
  I 
  II 
  III / IV 11 (20,4%) 20 (27,4%) 

 
0,27 

Anemia 20 (37,7%) 20 (27,8%) 0,24 
Insuficiência renal 6 (11,1%) 15 (20,6%) 0,16 
Hiponatremia 1 (1,9%) 9 (12,3%) 0,028 
Etiologia isquêmica 21 (38,9%) 39 (53,4%) 0,11 
Idade (anos) 57,4 ± 13,4 58,9 ± 12,7 0,50 
AE (mm) - admissão  46,9 ± 7,4 45,3 ± 6,9 0,20 
VED (mm)  – admissão 66,1 ± 8,9 68,6 ± 9,6 0,15 
FEVE (%) – admissão 32,2 ± 9,0 38,4 ± 8,3 0,0001 
IMC (kg/m 2)  26,0 ± 4,5 25,9 ± 5,5 0,93 
Hb (g/dL)  13,6 ± 2,0 13,4 ± 1,7 0,49 
Creatinina (mg/dL) 1,12 ± 0,51 1,35 ± 0,87 0,10 
Sódio (mEq/L) 140,1 ± 3,6 138,4 ± 3,7 0,013 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-Whitney para 
variáveis numéricas.  
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4.14 – Análise das Variáveis Clínicas, Laboratoriai s, Ecocardiográficas e 

Genotípicas Segundo Melhora da CF 

A pior CF (NYHA) (p < 0.0001) e creatinina mais alta (p=0.025) na admissão 

se associaram a melhora de CF após 6 meses. 

Não houve associação estatisticamente significativa entre o genótipo ou a 

frequência  alélica e o desfecho melhora de CF (NYHA) após 6 meses de 

acompanhamento (Tabela 19). 



       72 

Tabela 19 – Análise das Variáveis Clínicas, Laborat oriais, Ecocardiográficas e 
Genotípicas segundo a Melhora da CF. 

Variável Com Melhora CF Sem Melhora CF p valor a 
 

16 (34,8%) 
 

35 (42,7%) 
22 (47,8%) 40 (48,8%) 

Genótipo 
  GG 
  GT 
  TT 8 (17,4%) 7 (8,5%) 

 
0,30 

 
38 (82,6%) 

 
75 (91,5%) 

Alelo G 
  GG + GT 
  TT 8 (17,4%) 7 (8,5%) 

 
0,11 

Sexo Masculino 34 (73,9%) 54 (65,1%) 0,30 
 

24 (52,2%) 
 

40 (48,2%) 
Raça 
  Não Afro 
  Afro 22 (47,8%) 43 (51,8%) 

 
0,67 

DM 15 (32,6%) 32 (38,6%) 0,50 
FA 9 (19,6%) 13 (15,7%) 0,57 
HAS 36 (78,3%) 64 (77,1%) 0,88 

 
0 (0,0%) 

 
43 (51,8%) 

21 (45,7%) 34 (41,0%) 

NYHA admissão 
  I 
  II 
  III / IV 25 (54,4%) 6 (7,2%) 

 
< 0,0001 

Anemia 17 (38,6%) 26 (31,3%) 0,41 
Insuficiência renal 12 (26,1%) 9 (10,8%) 0,025 
Hiponatremia 4 (8,7%) 6 (7,2%) 0,51 
Etiologia isquêmica 19 (41,3%) 41 (49,4%) 0,38 
Idade (anos) 59,1 ± 12,8 58,2 ± 13,3 0,73 
AE (mm) - admissão  46,7 ± 6,8 45,7 ± 7,5 0,45 
VED (mm)  – admissão 66 ± 8,3 67,8 ± 9 0,26 
FEVE (%) – admissão 36,8 ± 8,6 35,5 ± 9,4 0,44 
IMC (kg/m 2)  26,2 ± 4,9 25,5 ± 5,1 0,48 
Hb (g/dL)  13,4 ± 1,9 13,5 ± 1,8 0,96 
Creatinina  1,42 ± 0,91 1,14 ± 0,52 0,024 
Sódio  138,8 ± 3,4 139,4 ± 3,9 0,42 
a teste de χ2 ou exato de Fisher para variáveis categóricas; teste t de Student ou de Mann-
Whitney para variáveis numéricas. 
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4.15 – Curva de Sobrevida Segundo o Genótipo e a Fr equência Alélica  

Não se observou, segundo a estatística de log-rank, diferença significativa  na 

sobrevida entre os genótipos GG, GT e TT (p=0.88) ou a freqüência alélica - 

presença vs ausência do alelo G  (p=0.61) (figuras 6 e 7).  
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Figura 6 – Curva de Sobrevida Estratificada Segundo  o Genótipo 
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Figura 7 – Curva de Sobrevida Estratificada pela Pr esença (GG + GT) versus ausência 
(TT) do Alelo G 
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4.16 – Curva de Sobrevida Livre de Eventos (Interna ção) Segundo o Genótipo e 
a Frequência Alélica  

Não se observou, segundo a estatística de log-rank, diferença significativa na 

sobrevida livre de eventos (internação) entre os genótipos GG, GT e TT (p = 0,87) 

ou a freqüência alélica (p = 0,61) (figuras 8 e 9). 
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Figura 8 – Curva Livre de Evento (Internação) Estra tificada pelo Genótipo 
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Figura 9 – Curva Livre de Evento (Internação) Estra tificada pela Presença (GG 
+ GT) versus Ausência (TT) do Alelo G 
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4.17 – Análise Multivariada – Regressão Logística  

As tabelas de 20 a 25 fornecem os parâmetros das variáveis significativas 

selecionadas pelo método de Regressão Logística para os desfechos. Os 

parâmetros são: coeficiente, erro padrão (EP) e nível descritivo (p valor) e o risco 

relativo (RR) com seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC de 95%). 

 

4.17.1 – Análise Multivariada – Regressão Logística  para os Desfechos 
Internação e Óbito  

Analisando as variáveis simultaneamente, segundo a Regressão Logística, 

observou-se que apenas a CF III/IV (p = 0,004) e o AE na admissão  (p = 0,022) 

foram significativos para predizer a internação (tabela 20). 

Com relação à mortalidade, observou-se que o VED na admissão  foi 

significativo para predizer o óbito, mostrando que quanto maior o VED na admissão 

maior a chance de óbito durante o seguimento (p = 0,004). As demais variáveis não 

apresentaram contribuição independente, ao nível de 5% (tabela 21). 

 

Tabela 20 – Regressão Logística para o Desfecho: In ternação. 

  
Variável 
Significativa 

Coeficiente  EP p valor RR IC de 95% 

1 CF NYHA – I referência             

                  II 0,3188 0,4684 0,50 1,38 0,55 - 3,445 

                  III / IV 1,4404 0,5037 0,004 4,22 1,57 - 11,33 

2 
AE admissão 
(mm) 

0,5854 0,2546 0,022 1,80 1,09 - 2,958 

 

Tabela 21 – Regressão Logística para o Desfecho: Ób ito. 

  
Variável 
Significativa 

Coeficiente  EP p valor 

1 
VED admissão 
(mm) 

0,7595 0,2673 0,004 
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4.17.2 – Análise Multivariada – Regressão Logística  para o Desfecho Redução 
de AE ≥ 5% 

Analisando as variáveis simultaneamente, segundo a Regressão Logística, 

observou-se que a AE (p = 0,0005) e o VED (p = 0,009)  na admissão foram 

significativos para predizer a redução do AE ≥ 5%. Sendo que, quanto maior o AE e 

menor o VED na admissão, maiores as chances de melhora da AE após seis meses 

(tabela 22). 

 

Tabela 22 – Regressão Logística para a Resposta: Re dução AE ≥ 5%. 

  
Variável 
Significativa 

Coeficiente  EP p valor 

1 AE admissão (mm) 1,1293 0,3244 0,0005 

2 VED admissão (mm) -0,6465 0,2483 0,009 

 

4.17.3 – Análise Multivariada – Regressão Logística  para o Desfecho Redução 
de VED ≥ 5% 

Analisando as variáveis simultaneamente, segundo a Regressão Logística, 

observou-se que a FA aumentou em 11,1 vezes a chance de redução de VED ≥ 5% 

após 6 meses (p = 0,0002). O menor AE na admissão também se relacionou, 

independentemente, à redução do VED ≥ 5% no seguimento (p = 0,004). As demais 

variáveis não apresentaram contribuição independente, ao nível de 5% (tabela 23). 

 

Tabela 23 – Regressão Logística para a Resposta: Re dução VED ≥ 5%. 

  
Variável 
Significativa 

Coeficiente  EP p valor RR IC de 95% 

1 FA presente 2,4092 0,6547 0,0002 11,1 3,08 - 40,1 

2 AE admissão (mm) -0,9380 0,3274 0,004         
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4.17.4 – Análise Multivariada – Regressão Logística  para o Desfecho Aumento 
de FEVE ≥ 10% 

Analisando as variáveis simultaneamente, segundo a Regressão Logística, 

observou-se que a CF (NYHA) e FEVE de admissão foram relacionados ao aumento 

relativo da FEVE ≥ 10% após 6 meses: quanto menor a CF (maior capacidade 

funcional) e menor FEVE à admissão, maior a chance de aumento relativo da FEVE 

≥ 10% após seis meses (tabela 24).   

 

Tabela 24 – Regressão Logística para a Resposta: Au mento FE ≥ 10%. 

  Variável Significativa Coeficiente EP p valor RR IC de 95% 

1 CF NYHA – I Referência             

                  II -1,2643 0,4638 0,006 0,28 0,11 - 0,701 

                  III / IV -1,1349 0,5234 0,030 0,32 0,12 - 0,897 

2 FEVE admissão (mm) -0,0500 0,0220 0,023     

 

4.17.5 – Análise Multivariada – Regressão Logística  para o Desfecho Aumento 
de FEVE ≥ 20% 

Analisando as variáveis simultaneamente, segundo a Regressão Logística, 

observou-se que a menor FEVE (p = 0,0001) e ausência de hiponatremia (p = 0,023) 

na admissão foram significativos para predizer o aumento relativo da FEVE ≥ 20% 

(tabela 25).  

 

Tabela 25 – Regressão Logística para a Resposta: Au mento FE ≥ 20%. 

  
Variável 

Significativa 
Coeficiente  EP p valor RR IC de 95% 

1 FEVE admissão  (%) -0,0917 0,0237 0,0001     

2 
Na < 135 

(hiponatremia) 
-2,4954 1,1010 0,023 0,08 0,01 - 0,71 

Obs: A análise multivariada para a redução da classe funcional não foi realizada 

devido a erros de processamento na regressão logística. 
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5 – DISCUSSÃO 

Na amostra avaliada, pode-se notar a alta taxa de utilização de beta-

bloqueadores e IECA/BRA, o que coincide com o que se observa em pacientes 

tratados em clínicas de IC (148). Também se observa uma mudança do perfil 

nutricional dos pacientes portadores de IC, que migrou de um quadro de desnutrição 

nas décadas passadas, para um perfil de sobrepeso (149). Na nossa amostra o IMC 

médio foi 25,8. 

Não foi observada, no presente estudo, associação entre as diversas 

características clínicas e o genótipo ou a freqüência alélica. Entretanto, observamos 

uma tendência de etiologia isquêmica mais freqüente nos portadores do genótipo TT 

(p=0.09), corroborado pelo maior uso de AAS na admissão, neste subgrupo 

(p=0.031). Estes achados coincidem com os do estudo GRACE (145). 

No presente estudo, a amostra foi composta de 50.7% de brancos e 49.7% de 

negros (raça auto-declarada), enquanto o GRACE (90.4% de brancos) e o A-HeFT 

(100% afro-americanos) tiveram populações com forte predominância étnica.  

Ainda, diferentemente dos achados do GRACE e GRAHF (sub-estudo 

genético do A-HeFT), a nossa amostra não apresentou diferença na freqüência 

genotípica (Glu-Glu, Glu-Asp e Asp-Asp) ou na freqüência alélica (alelo G vs alelo T) 

conforme  a raça auto-declarada, o que corrobora a composição miscigenada da 

população brasileira.  

Quanto à associação com os desfechos analisados, não se observou relação 

entre os genótipos ou a freqüência alélica do PG Glu298Asp e as taxas de óbito ou 

internação. Também não se verificou associação entre a melhora da classe 

funcional (NYHA) ou o grau de remodelamento reverso e o genótipo ou a freqüência 

alélica. Diferentemente dos nossos achados, no estudo GRACE observou-se uma 

menor sobrevida livre de transplante cardíaco em carreadores do alelo Asp298, 

especialmente em pacientes com etiologia isquêmica.   

Após a análise multivariada, apenas o VED na admissão se associou 

independentemente à mortalidade durante o seguimento, o que coincide com 

resultados de outros estudos que demonstram que o tamanho cavitário é forte 

indicador de gravidade na IC (7).  
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A CF III/IV e o AE se associaram à maior taxa de internação. Isto, 

provavelmente, se explica pelo maior grau de congestão pulmonar nesses 

pacientes, acarretando um maior número de admissões hospitalares (7). 

A hiponatremia é um reconhecido indicador de mau prognóstico na IC (153), o 

que foi corroborado no presente estudo, pois a ausência de hiponatremia se 

associou a maior grau de remodelamento reverso (melhora da FE ≥ 20%) após 6 

meses. 

Apesar dos achados negativos entre a associação dos genótipos ou da 

freqüência alélica do PG Glu298ASp e os desfechos avaliados, digna de nota é a 

ausência de relação entre a raça auto-declarada e os genótipos ou a freqüência 

alélica.  

Depois dos resultados do AHeFT, o FDA aprovou o uso da associação H/I 

(Bidil®) para negros portadores de IC nos EUA, sendo esta a primeira medicação 

indicada especificamente para uma etnia. O GRAHF mostrou que apenas os 

pacientes homozigotos Glu-Glu apresentaram benefício no desfecho combinado, 

com o uso da associação H/I. 

As diferenças na prevalência das raças auto-declaradas e na distribuição 

genotípica e alélica entre o presente estudo e o GRACE e o GRAHF nos permitem 

pensar que a utilização de uma terapêutica baseada apenas na raça auto-declarada 

pode não ser aplicável a populações heterogêneas e miscigenadas, como a 

brasileira.  

O impacto sócio-econômico da IC no Brasil e em outros países 

subdesenvolvidos é muito elevado (3,5,32).  A associação H/I é de baixo custo e tem 

o potencial de impactar positivamente o prognóstico dos pacientes com IC. Dessa 

forma, outros estudos, com maiores amostras e maior utilização da associação H/I, 

tornam-se prementes para avaliar o benefício da ampliação do uso da associação 

H/I nos pacientes com IC, independente da raça auto-declarada.  
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6 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

A primeira limitação é o tamanho da nossa amostra (n=146), que pode ser 

considerada pequena para um estudo genético. 

A baixa utilização da associação de nitrato e hidralazina na nossa amostra, 

também foi um fator limitante. Isto porque, essa associação, atuando como doador 

de ON, poderia aumentar o poder de demonstração da influência do PG da ONSe 

sobre o prognóstico da IC. 

A avaliação genética de apenas um gene (Glu298Asp) também pode dificultar 

a observação da influência genética sobre os desfechos clínicos. Atualmente, tem 

sido desenvolvidos estudos que avaliam vários genes relacionados (haplótipos) e 

“chipes” que avaliam milhões de genes simultâneamente - genome wide association 

studies (GWAS) com o intuito de determinar a influência genética sobre desfechos 

clínicos (150-152). 
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7 – CONCLUSÕES 

Na amostra avaliada não houve diferença na prevalência genotípica ou na 

frequência alélica do PG Glu298Asp da ONSe conforme a raça auto-declarada. 

Na amostra avaliada não houve diferença nas características clínicas ou 

ecocardiográficas conforme o genótipo ou a freqüência alélica do PG Glu298Asp da 

ONSe.   

Na amostra avaliada não houve associação entre o genótipo ou a frequência 

alélica do PG Glu298Asp da ONSe e o óbito.  

Na amostra avaliada não houve associação entre o genótipo ou a frequência 

alélica do PG Glu298Asp da ONSe e a taxa de internação. 

Na amostra avaliada não houve associação entre o genótipo ou a frequência 

alélica do PG Glu298Asp da ONSe e a melhora de classe funcional (NYHA). 

Na amostra avaliada não houve associação entre o genótipo ou a frequência 

alélica do PG Glu298Asp da ONSe e o remodelamento reverso. 
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9 – APÊNDICES 

9.1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto:  Polimorfismos Genéticos envolvidos no prognóstico e na resposta 
terapêutica em pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca. 

Pesquisadores responsáveis:  Dr Evandro Tinoco Mesquita e Dr Oziel Marcio 
Araujo Tardin 

Instituição a que pertencem os pesquisadores:  Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato:    9985-7631                                         2714-7326 \  8728-
4038 

Nome do voluntário:  
____________________________________________________ 

Idade:  _______anos                                                           R.G.: ________________ 

Responsável Legal  (quando for o caso): 
_____________________________________ 

R.G. do responsável legal:  
________________________________________________ 

O Sr(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “O 

IMPACTO DO POLIMORFISMO GENÉTICO (G894T) DA ENZIMA ÓXIDO NÍTRICO 

SINTETASE SOBRE O PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA SISTÓLICA EM UMA   POPULAÇÃO MISCIGENADA”, de 

responsabilidade dos pesquisadores Dra Georgina Severo Ribeiro e Dr Evandro 

Tinoco Mesquita. Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP-Brasília) 

do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 

O projeto tem como objetivo avaliar a sua herança genética (tendência na 

família que passa de pais para filhos)em relação às doenças do coração e ao efeito 

do seu tratamento, porque essa herança genética pode estar relacionada à 

problemas no coração e aos remédios utilizados no seu tratamento. Participando do 

estudo, os seus dados pessoais e as informações referentes a tratamentos e 

doenças prévias (que já teve antes), assim como as da sua consulta atual (doença 

cardíaca, tratamentos, exames realizados e evolução clínica) serão anotados na 

ficha de dados da pesquisa por um dos médicos da equipe. No dia da sua inclusão 
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estaremos agendando novas consultas para daqui a 3, 6 e 12 meses para que seja 

registrada a evolução da sua doença. Os exames serão realizados no material 

genético isolado do sangue que ficará armazenado sob a guarda do Laboratório de 

PCR do Hospital Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionadosà doenças 

do coração. O seu tratamento será decidido pelo médico assistente e pela equipe 

médica do hospital, e não será influenciado pela equipe envolvida no projeto. Além 

disso, os pacientes que participarem dessa pesquisa não estarão expostos a 

nenhum risco adicional, tratamento novo, procedimento ainda em experiência ou 

qualquer ônus econômico (não terão que pagar nada), em decorrência da pesquisa. 

O paciente poderá interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, 

sem necessidade de justificativa, e esta decisão não incorrerá em qualquer prejuízo 

para o seu tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para o 

participantes e poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem seu nome seja 

revelado. 

O benefício esperado com este trabalho será avaliar a influência desta 

herança genética na ocorrência de doenças do coração e definir o tratamento que 

funciona melhor. 

 

Eu,______________________________________________________, RG 
nº__________, 

(paciente ou seu responsável legal) declaro ter sido informado e concordo em 
participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói,____de_______________________de________. 

_______________________________                         
_______________________________                                                                   

Nome e assinatura do paciente ou do seu responsável 

Nome do responsável legal por obter o termo 

______________________________________ 

______________________________________  

                             Testemunhas                           
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9.2 – Ficha de Atendimento Clínico dos Pacientes 

Clínica de  

Insuficiência Cardíaca - Serviço de 
Cardiologia  

UFF - Hospital Universitário 
Antonio Pedro 

Prof. Dr. Evandro Tinoco 
Mesquita  

Identificação 

Nome: 

   ♀     �       ♂ �               Idade:___ Data de nascimento:___/___/____ 

Profissão: Endereço: 

Bairro:   

Cidade:          

Estado: 

Tel.: 

Data 
consulta:__/__/___ 

 

Prontuário: 

 

Tipo de retorno: �Agendado � Fora de dia � Médico de família 

Cor(auto-
declarada): 

� Afro. Desc. � Branco � Pardo � Outras 

Início do quadro de 
descompensação:_________________________________________ 

 Início do tratamento neste ambulatório: ___________________________________ 

 Queixas de Insuficiência Cardíaca: � Sem queixas. 

� Dispnéia de 
repouso 

�Dispnéia aos 
pequeno.esforços 

�Dispnéia aos 
médios. esforços 

� Dispnéia grandes 
esforços 

� Ortopnéia   � D.P.N. � Tosse noturna � Hipotensão 

� Precordialgia 
típica 

� Síncope � Cansaço � Lipotímia 

�Precordialgia 
atípica 

� Nictúria � Fadiga. � Astenia 

� Edema �Intenso ronco  
noturno 

� Apnéia do sono  � Outra 
___________ 

 Tabagismo: �Não  � Sim ____cig./dia há_____anos.Parou? � Não  � Sim Há 
____ anos. 
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 Etilismo ? � Não  � Sim.Especificar:______________________________  

 Episódios de Descompensação desde o Último Atendimento: � Sim � Não � 

 Quantos?_________ 

 Fatores que possivelmente desencadearam a 
descompensação:__________________________ 

____________________________________________________________________
Classe Funcional: NYHA (Associação de Cardiologia Novaiorquina) 

 � I � II � III � IV 

 

EXAME FÍSICO: Estado Geral   � Bom � Regular        � Mau 

                              Pêso:______Kg        Altura:_______ m              IMC:______ 

 

Pressão arterial: ↔                       FC: �                        FC: �                          FC: 

Pulso: � Normal � Filiforme � Alternante Outro: 

Freq. Respiratória: � Cheyne-Stokes Perfusão periférica: � Normal �Reduzida 

Aparelho cardiovascular: 

Ictus Cordis: Turgência de Jugular à 45º: � Sim � Não 

Ausculta cardíaca: 

Ritmo cardíaco: � Regular � Irregular Freq.card.: 

� 3ª bulha � 4ª bulha � Sopro �Atritopericárdico � P2>A2 � 
Click,estalido 

Aparelho respiratório:  

Ectoscopia torácica: � Normal �↑ Diâmetro antero-
posterior  

Dispnéia: � Ausente � Decúbito � Ao adentrar o consultório 

Ausculta : � Normal � Estertores finos � Sibilos 

Observação: 

Abdome: 
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Ascítico: � Sim     � Não Fígado aumentado: � Sim 
� Não 

Refluxo hepato-jugular: 
�Sim �Não 

Membros inferiores : 

� Normal � Sinais de TVP � Insuficiência arterial 

� 
Edema____/4+ 

� 
Tornozelos 

� Tíbia � Joelhos � Coxas � Anasarca 

   

9.3 – Terapêutica 

 

Medicamento 

 

Nome  

  

Dose/frequência                     

 

Aderência 

Anticoagulante Oral   � Sim     � Não 

IECA   � Sim     � Não 

ARAII   � Sim     � Não 

Espironolactona   � Sim     � Não 

Amiodarona   � Sim     � Não 

Digital   � Sim     � Não 

Beta Bloqueador   � Sim     � Não 

Diurético de Alça   � Sim     � Não 

Diurético Tiazídico   � Sim     � Não 

Hidralazina   � Sim     � Não 

Nitrato   � Sim     � Não 

AAS   � Sim     � Não 

Estatina   � Sim     � Não 

Outros 
medicamentos:________________________________________________________
____________________________________________________________________                                                                                                                                                                 

Queixas Sugestivas de Efeitos Adversos Medicamentosos: 

� Não  � Sim   Descrever 
Qual(quais):__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

Tratamento não medicamentoso: 

Dieta hipossódica:     � Sim               � 
Não 

Reabilitação cardio-pulmonar: � Sim� 
Não 

Atividade física :� Não� 
Sim 

� 
Regular 

� Leve � Moderada � Intensa 

Outro(especifique): 

 

9.4 – Exames Complementares 

Laboratoriais.Data:___/___/___ 

Hemoglobina Glicose Creatinina Sódio: 

 

Ecocardiograma. Data:___/___/___ 

DDVE: DSVE: FE(SIMPSON): Índice de performance: 

IMVE: AE: VOL.AE: 

Insuficiência Mitral: �S   � 
N 

Grau :�L        � M            
�G 

PSAP: 

Estenose aórtica:  �S    
�N 

Gradiente médio: AVA: 

Padrão distólico:               �TipoI    �TipoII    �TipoIII    �TipoIV  �A  �B 

Avaliação subjetiva: 

 

 


