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RESUMO 

 
CARDOSO, A.P.Z. Análise econômica e da influência sobre a morbimortalidade 
cardiovascular de estatinas e fibratos utilizados no tratamento de portadores de 
dislipidemias em Ribeirão Preto-SP. 2010. 108f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2010. 
 

As dislipidemias são importantes fatores de risco para desenvolvimento de Doenças 
Cardiovasculares (DCV) comprovado através de grandes estudos observacionais. 
Estudos demonstraram que a prescrição regular de hipolipemiantes (estatinas e fibratos) 
pode reduzir a ocorrência de eventos cardiovasculares e diminuir a mortalidade. 
Objetivou-se realizar uma análise econômica e a influência de atorvastatina, sinvastatina, 
bezafibrato e ciprofibrato sobre a morbimortalidade cardiovascular em indivíduos que 
fizeram uso destes medicamentos em 2007 dispensados no Programa de Medicamentos 
Excepcionais do Ministério da Saúde distribuídos pela Farmácia Ambulatorial do Hospital 
das Clínicas da FMRP-USP. Trata-se de um estudo observacional, descritivo e de caráter 
transversal. A casuística foi composta por 332 (31,11%) indivíduos sorteados 
aleatoriamente dentre 1067 pacientes (erro padrão de 5%), de ambos os sexos, 
encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e consultórios particulares. Os 
indivíduos selecionados foram submetidos a uma entrevista e seus prontuários médicos 
analisados. Dos 310 pacientes entrevistados, 157 (51%) eram do sexo masculino. A faixa 
etária variou de 15 a 63 anos (X= 62,0 ± 12,23). Constatou-se 5 óbitos em 2007, sendo 
100% do sexo masculino, com idade variando de 57 a 74 anos (X= 68,2 ± 6,95). 227 
(73,22%) pacientes fizeram uso de estatinas, 54 (17,42%) de fibratos e 31 (10%) 
controles (sem uso de medicamentos). De 246 (79,35%) indivíduos analisados, a média 
do índice de massa corpórea (IMC) foi >28,7 Kg/m2; 121 (39%) pacientes fizeram uso de 
sinvastatina, 104 (34%) atorvastatina, 25 (8%) ciprofibrato, 29 (9%) bezafibrato. O perfil 
lipídico apresentou-se mais elevado no grupo atorvastatina e bezafibrato. Em relação aos 
eventos e/ou procedimentos, houve um total de 253.  132 (52,17%) pacientes 
apresentaram aterosclerose documentada, 60 (23,71%), angina pectoris, 28 (11,47%) 
insuficiência cardíaca, 6 (2,44%) infarto agudo do miocárdio, 6 (2,44%) aneurisma arterial 
e 4 (1,62%) acidente vascular encefálico. Quanto aos procedimentos, constatou-se a 
realização de 11 cateterismos cardíacos e 7 angioplastias. Quanto à análise econômica, o 
tratamento do grupo atorvastatina apresentou o maior custo (R$994,69 paciente/ano), já 
no grupo da sinvastatina (R$337,61 paciente/ano) houve maiores gastos com exames 
laboratoriais e complementares. Entre o grupo dos fibratos não houve diferenças 
importantes com relação ao custo do tratamento. Conclui-se que entre os indivíduos 
estudados, prevaleceu a população idosa, maior número de óbitos no sexo masculino; 
houve a prevalência de sobrepeso/obesidade (IMC > 25 kg/m2); aterosclerose 
documentada e angina pectoris foram os eventos cardiovasculares predominantes e o 
cateterismo cardíaco o procedimento mais realizado. O tratamento com atorvastatina foi o 
mais oneroso, entretanto, seus pacientes apresentaram menor ocorrência de eventos e 
procedimentos cardiovasculares, além do menor custo com exames laboratoriais.  
 
Palavras-chave: Dislipidemias. Doenças Cardiovasculares. Inibidores de 
Hidroximetilglutaril CoA redutases. Fibratos. Morbidade. Mortalidade. Economia da saúde 
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ABSTRACT 

 
CARDOSO, A.P.Z. Economic analysis and influence on cardiovascular 
morbimortality of statins and fibrates used to treat patients with dyslipidemia in 
Ribeirao Preto-SP. 2010. 108f. Dissertation (Master’s degree). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 
Dyslipidemias are a major risk factor for the development of cardiovascular diseases. 
Several studies have shown that regular prescribing of lipid-lowering drugs (statins and 
fibrates) can reduce cardiovascular events and decrease overall mortality. The objectives 
of this study were to perform a economic analysis and the influence of atorvastatin, 
simvastatin, bezafibrate or ciprofibrate on the cardiovascular morbimortality in individuals 
who used these drugs during the year of 2007, dispensed by the Outpatient Pharmacy of 
Clinical Hospital of FMRP-USP according to the Exceptional Medicines Program of 
Ministry of Health. This is an observational and descriptive study of transversal character. 
The sample was composed of 332 (31,11%) individuals, randomly selected among 1067 
patients (standard error of 5%), of both sexes, living in Ribeirão Preto-SP conveyed by the 
Single System of Health (SUS) and private clinics. Individuals were submitted to an 
interview and had their medical records examined. Among the 310 patients interviewed, 
157 (51%) were males with ages ranging from 15 to 63 years old (X= 62,0 ± 12,23). Five 
deaths were reported in 2007, and of those patients, 100% were males, with ages ranging 
from 57 to 74 years old (X= 68,2 ± 6,95). 227 (73,22%) patients were using statins, 54 
(17,42%) fibrates and 31 (10%) controls (no use of drugs). The average of body mass 
index (BMI) of 246 (79,35%) patients evaluated was above 28,7 Kg/m2; 121 (39%) patients 
were using simvastatin, 104 (34%) atorvastatin, 25 (8%) ciprofibrate and 29 (9%) 
bezafibrate. The lipid profile was more elevated in atorvastatin and bezafibrate groups. A 
total of 253 events and/or procedures were found. 132 (52,17%) patients had 
atherosclerosis documented, 60 (23,71%) angina pectoris, 28 (11,47%) heart failure, 6 
(2,44%) acute myocardial infarction, 6 (2,44%) arterial aneurysm, 4 (1,62%) vascular brain 
accident. Regarding the procedures, 11 cardiac catheterism and 7 angioplasties were 
verified. Regarding the economic analysis, atorvastatin treatment group showed to be the 
most expensive one (R$ 994,69 patient/year). For the simvastatin group (R$337,61 
patient/year), there were increased costs for lab and complementary tests, while among 
the group of fibrates there were no substantial differences in the cost of treatments. It is 
concluded that among the evaluated individuals, there was a prevalence of elderly people, 
deaths of male patients and overweight (BMI > 25kg/m2). The presence of atherosclerosis 
and angina pectoris were the predominant cardiovascular events and the cardiac 
catheterism procedure was the most performed. Although treatment with atorvastatin was 
the most expensive, patients in that treatment had a lower incidence of cardiovascular 
events and procedures, and lower costs with lab and complementary tests. 
 
Keywords: Dyslipidemias. Cardiovascular Diseases. Hydroxymethylglutaryl-CoA 
Reductase Inhibitors. Fibrates. Morbidity. Mortality. Health Economics.
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1.1 Dados Epidemiológicos das Doenças Cardiovasculares 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de óbito em 

importante parcela da população adulta, particularmente aquela maior de 30 anos de 

idade na maioria dos países do Ocidente. Tal posição tem sido mantida, apesar do 

declínio acentuado da mortalidade cardiovascular observada nos países 

desenvolvidos, nas últimas décadas (BEAGLEHOLE, 1990).  

Até meados do século XX, a idade era considerada o maior fator determinante 

da ocorrência das DCV, em especial da doença arterial coronariana.  

A despeito do grande avanço científico, ocorrido nas últimas décadas, na 

prevenção e no tratamento das DCV, estima-se que estas serão responsáveis por 

40% de todas as mortes ocorridas no mundo em 2020, o dobro daquelas esperadas 

devido ao câncer, com uma estimativa de 11,11 milhões de mortes (MURRAY & 

LOPEZ, 1996).     

Nos EUA, desde 1984 morrem mais mulheres devido as DCVs do que homens. 

Em 2001, cerca de 500 mil mulheres e 430 mil homens foram a óbito por DCV neste 

país. As razões para explicar este fato incluem a maior expectativa de vida feminina, 

a menor taxa de mortes por violência e a maior freqüência de complicações 

cardiovasculares entres as mulheres (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2004). 

Durante os últimos 30 anos ocorreu um declínio da mortalidade por DCV em 

países desenvolvidos, enquanto elevações relativamente rápidas e substanciais têm 

ocorrido em países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil. De acordo com as 

projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS), esta elevação das DCV tende a 

persistir, agravando o quadro de morbimortalidade elevadas nestes países 

(SOCIEDADE  BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007).   

Em relação ao Brasil, a prevalência das DCV varia de acordo com as regiões 

brasileiras. Nos estados do Sul e Sudeste, por exemplo, foi observado maior 

percentual de óbitos por DCV, 33,5% e 34,9% respectivamente. Em 1930 a 

percentagem de causa mortis por Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) no Brasil 

era de 12%, sendo que em 1999 essa percentagem triplicou chegando a 32% 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Este fato provavelmente pode ser 

atribuído à elevada prevalência de fatores de risco modificáveis e tratáveis para a 

aterosclerose, tais como as dislipidemias (FONSECA, 2003).  
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O estudo de Framingham demonstrou que, enquanto na população masculina, 

a Doença Isquêmica Cardíaca (DIC) predomina na meia idade, na feminina 

predomina após a menopausa, passando a ser a principal causa de morte nas 

idades acima de 50 anos (LERNER & KANNEL, 1986).  

No ano de 2005, a mortalidade por DAC na cidade de São Paulo-SP situou-se 

em torno de 32,3%, sendo que de um total de 100.000 habitantes, houve ocorrência 

de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e de DCV em 42,1% e 49,4% respectivamente 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

No Brasil, em 1998, o principal grupo de doenças que acarretaram internações 

de idosos considerados com 60 anos ou mais de idade foi a DAC, sendo a 

Insuficiência Cardíaca (IC) a principal causa básica de internação hospitalar nesta 

faixa etária (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).  

Dentre as enfermidades cardiovasculares, a DIC e as Doenças 

Cerebrovasculares (DCB) são as mais freqüentes (CHOR et al., 1995).   

Em 1998, as três principais causas de óbitos no Brasil foram a DCB, seguida da 

DIC e o IAM, acarretando cerca de 217.150 mortes. Em 2000, a IC ficou na quinta 

posição dentre as causas mais freqüentes de internação com 398.489 internações no 

país. Esta entidade nosológica situou-se também na quinta posição dentre as causas 

responsáveis pelos maiores gastos globais com internações do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Calcula-se que 0,2% da população mundial seja hospitalizada todos os anos, 

principalmente para o tratamento da IC, e o volume de internações deste tipo estão 

aumentando significativamente (McMURRAY, 1993; GILLUM, 1993; ANDERSSON & 

WAAGSTEIN, 1993). 

No Reino Unido, a IC responde por pelo menos 5% de todas as internações de 

medicina e geriatria, superando o número de pacientes admitidos com IAM e angina 

instável (PARAMESHWAR et al., 1992; McMURRAY, 1993).  

Estima-se que em relação à população geral, a IC determine uma redução na 

expectativa de vida de 6,7 anos nos homens e de 5,1 nas mulheres por 1000 

pessoas (STEWARD, 2001).   

 Já com relação a 2006 a percentagem de internações por DAC no Brasil foi de 

10,11% equivalente a 1.146.867 internações. Só a cidade de São Paulo-SP foi 
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responsável por 56.463 internações por DAC, sendo que 77,98% desses indivíduos 

situavam-se na faixa etária acima de 50 anos (DATASUS, 2008).  

A análise da morbidade hospitalar por DAC de 1987 a 1992 em Ribeirão Preto - 

SP revela-nos que o número médio de internações anuais por DAC foi de 10.116, 

número médio de óbitos anuais por DAC foi de 841 (8,4% das internações por DAC) 

e a IC foi a principal causa de hospitalização por DAC (16,3% das internações por 

DAC) (CESARINO & VICHI, 1995). 

No ano de 1995, as DAC representaram 30,8% dos óbitos entre pessoas 

residentes em Ribeirão Preto - SP, ocorrendo 199 óbitos devidos a IAM (6,5%), 

constituindo-se na segunda principal causa básica de óbitos entre pessoas 

residentes em Ribeirão Preto - SP (RIBEIRÃO PRETO - PREFEITURA MUNICIPAL, 

1996).  

Neste mesmo ano, ocorreram 18.766 internações hospitalares, tendo como 

diagnóstico principal as DAC (10,98% do total das internações) em hospitais de 

Ribeirão Preto-SP e Região, resultando em 1.312 óbitos (7%) (UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, 1999). 

 

1.2 Dislipidemias e suas consequências 

As dislipidemias consistem em modificações nos níveis lipídicos na circulação, 

caracterizando qualquer alteração envolvendo o metabolismo lipídico, sendo 

classificadas em primárias (origem genética) ou secundárias (doenças, estilos de 

vida, medicamentos, entre outros). O maior impacto das dislipidemias nas DCV 

relaciona-se às hiperlipidemias. 

As dislipidemias, em especial as hiperlipidemias, aumentam a formação da 

placa aterosclerótica, podendo causar alterações do sistema de hemostasia, 

induzindo a formação de trombos que irão ocluir as artérias, interrompendo o fluxo 

sanguíneo e causando morte tecidual (MILLER, 1994). 

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 40% dos 

brasileiros têm CT ≥ 200 mg/dl e 13% têm CT ≥ 240 mg/dl (MARTINEZ, 2003). 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica dependente de diversos 

fatores conseqüente de uma resposta à agressão endotelial, afetando artérias de 

médio e grande calibre.  
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Esta patologia era considerada uma doença degenerativa, de progressão lenta 

e apresentando sintomas decorrentes de interferências mecânicas no fluxo 

sanguíneo. Contudo, pesquisas recentes têm revelado que os componentes 

celulares e moleculares do desenvolvimento e da progressão da aterosclerose 

parece ser um processo dinâmico, inflamatório e modificável (MARTINEZ, 2003). 

Os processos ateroscleróticos, incluídos nas DAC, têm como principais 

manifestações as cerebrovasculares, coronárias e IC. Quando acometem as artérias 

coronárias podem provocar, por exemplo, IAM, angina pectoris e IC; já o 

acometimento no território cerebral pode ocasionar derrames ou Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e aneurismas; nas artérias dos membros inferiores podem 

ocasionar dores e gangrenas; nos intestinos, colites isquêmicas; nos órgãos genitais 

masculinos podem gerar impotência e nas grandes artérias, pode haver dilatação da 

aorta como aneurismas no tórax ou no abdome (MION Jr & NOBRE, 2002). 

Estudos realizados em pacientes sobreviventes de IAM apresentavam níveis 

séricos mais elevados de Colesterol Total (CT) quando comparados a pacientes 

sadios (XAVIER, 2004). 

O AVE é um problema de saúde mundial em ambos os sexos, com incidência 

de 600 mil casos novos ou recorrentes ao ano.  O AVE responde por 1 em cada 14 

mortes nos EUA, sendo a terceira causa de morte entre as DCV (AMERICAN 

HEART ASSOCIATION, 2002). 

 Embora tenha havido declínio na mortalidade por AVE nos EUA, o número de 

óbitos atribuíveis a esta moléstia tende a se elevar por um desnível entre o declínio 

da mortalidade por AVE e o envelhecimento da população (NATIONAL HEART, 

LUNG AND BLOOD ASSOCIATION, 2002).  

A ruptura de aneurisma de aorta abdominal ocupa o décimo lugar entre as 

causas de morte em homens acima de 55 anos, porém quando diagnosticado 

precocemente, a mortalidade cai para 5% ou menos. À medida que a população 

envelhece, a diferença entre a incidência de aneurismas de aorta entre homens e 

mulheres tende a diminuir (GAGLIARDI & ROMITI, 2005). 

Podemos citar os indicadores de magnitude da hiperlipidemia como problema 

social, tais como a sua mortalidade devido elevada prevalência; mortalidade 

decorrente de suas complicações como causas básicas ou associadas; custos 

diretos com morbidade como internações, demanda ambulatorial e custos globais 
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com tratamento, controle e reabilitação; custos sociais: taxa de absenteísmo ao 

trabalho, benefícios sociais (auxílio-doença, pensões e aposentadoria por doença) e 

anos de vida produtiva perdidos e, por fim, as repercussões sociais como qualidade 

de vida de pacientes e famílias, além de afetar a produtividade e o crescimento 

econômico do país (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1993). 

A implementação de programas educativos permanentes voltados para 

esclarecimento dos fatores de risco cardiovasculares junto à população, poderá a 

longo prazo, ter efeitos favoráveis na redução da morbimortalidade por DCV 

(CESARINO et al, 1997). 

 

1.3 Impacto da redução do perfil lipídico na prevenção primária e secundária 

das Doenças Cardiovasculares 

As estatinas são fármacos que atuam inibindo a HMG-CoA redutase que é a 

enzima chave na síntese do colesterol, fato que leva à menor síntese de colesterol, e 

ao aumento da expressão dos receptores da lipoproteína de alta densidade LDL na 

superfície do fígado (VAUGHAN, 1996). Dessa maneira, haverá menor síntese e 

remoção das VLDL e LDL pelo fígado.  

As estatinas possuem além de atuação no perfil lipídico, efeitos pleiotrópicos ou 

independentes do colesterol, tais como: inibem a proliferação das células do músculo 

liso e a migração induzida por fatores de crescimento, o que influencia a estabilidade 

da placa e na aterotrombose; melhora a função endotelial pelo aumento e 

disponibilidade do óxido nítrico e assim, interfere no processo patológico da 

aterosclerose (MENNICKENT et al, 2008). 

Com a descoberta e o desenvolvimento das estatinas, em pouco tempo vários 

estudos foram publicados durante os anos 90 demonstrando que as estatinas 

poderiam reduzir a morte por DAC e ataques do coração em 20-50%, dependendo 

do nível de colesterol sanguíneo e da presença ou ausência de outros fatores de 

risco para DCV (FREEMAN, 2006). 

Estudo britânico revela que pacientes com DIC que fazem uso de estatinas 

apresentam uma redução de 39% de risco de morte em relação a pacientes que não 

realizam tratamento com estes fármacos (HIPPISLEY-COX, 2006). 

Importantes estudos clínicos em pacientes com manifestação de DAC foram 

realizados. 



do CT e 

SURVIVAL STUDY GROUP, 1994
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O estudo Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) demonstrou no grupo 

tratado com sinvastatina (SINV) (20 a 40 mg/dia) reduções de 25% nos níveis de CT, 

35% nos níveis de LDL-colesterol (LDL-C) e aumento de 8% nos níveis de HDL-

colesterol (HDL-C). A redução de eventos coronarianos foi de 34% e a mortalidade 

deste grupo por DAC foi reduzida em 42%. A diminuição do número de pacientes 

que necessitaram de hospitalização e de dias de internação também foi 

acompanhada por diminuição de gastos. No 4S, por exemplo, houve 32% de redução 

nos custos hospitalares por ano de sobrevida (SCANDINAVIAN SIMVASTATIN 

 ).  

Além do 4S outros quatro grandes estudos clínicos com estatinas foram 

realizados, Cholesterol and Recurrent Events Trial (CARE), Long-Term Intervention 

with Pravastatin in Ischaemic Disease Study (LIPID), West of Scotland Coronary 

Prevention Study (WOSCOPS) e Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis 

Prevention (AFCAPS/TexCAPS) que avaliaram pacientes com risco para 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares e/ou portadores de eventos prévios. 

(SHEPHERD et al, 1995, SACKS et al, 1996; LONG-TERM INTERVENTION WITH 

PRAVASTATIN IN ISCHAEMIC DISEASE STUDY GROUP, 1998; DOWNS et al, 

1998) 

O The Heart Protection Study (HPS), um dos maiores estudos clínicos de 

prevenção secundária controlado por placebo realizado com uma estatina, 

demonstrou que a SINV administrada a pacientes de alto risco, levou a uma redução 

de 30% no LDL-C, que foi associada com reduções de 30 a 40% em todos os 

eventos cardiovasculares (HEART PROTECTION STUDY COLLABORATIVE 

GROUP, 2002).  

Já o estudo Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) avaliou 

pacientes diabéticos para prevenção da doença coronariana, sendo que nos 

pacientes que usaram atorvastatina (ATORV) ocorreu uma redução de 26% 

de 40% nos níveis de LDL-C, acompanhando-se de redução de 37% no desfecho 

composto (cardiovasculares somados a AVE), de 36% nas síndromes isquêmicas 

agudas e de 48% nos AVEs (COLHOUN, 2004).  

O estudo Greek Atorvastatin and Coronary-heart-disease Evaluation (GREACE) 

revelou que o tratamento intensivo de redução de lipídios com ATORV, na dose de 

até 80mg/dia em pacientes com doença coronariana estabelecida, foi mais efetivo na 



diversos tipos de hiperlipidemias há mais de três 

Na Alemanha foi realizado um dos mais importantes estudos observacionais,

Prospective Cardiovascular Munster (PROCAM),
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redução da morbimortalidade por doença coronariana que os cuidados habituais 

utilizados na prática clínica (ATHYROS, 2002).   

O mesmo fato foi observado no estudo Aggressive Lipid Lowering to Alleviate 

New Cardiovascular Endpoints (ALLIANCE) onde 72,4% dos pacientes tratados com 

ATORV atingiram a meta de LDL-C < 100mg/dl contra 40% daqueles tratados com 

os cuidados habituais (KOREN, 2004). 

 o 

 demonstrando que as diferenças de 

LDL-C são mais expressivas entre os pacientes com doença coronariana prematura. 

Entre os idosos que desenvolvem IAM cresce a importância dos níveis de HDL-C 

(ASSMANN, 2004).  

A prevalência de hipertrigliceridemia é relativamente frequente na população em 

geral.  

Na população americana baseada no Third National Health and Nutrition 

Examination Survey, 30% dos 8814 participantes do estudo com idade superior a 20 

anos tinham níveis séricos de Triglicérides (TG) >150mg/dL. A prevalência de níveis 

elevados de TG foi de 42,8% em pessoas com mais de 50 anos (ALEXANDER, 

2003). 

Os fibratos ou derivados do ácido fíbrico são utilizados na farmacoterapia de 

 décadas. O fármaco inicialmente 

descoberto desse grupo, hoje em desuso, foi o clofibrato. A partir da molécula inicial 

do clofibrato foram desenhadas diversas moléculas que continham em sua estrutura 

o ácido fíbrico, como etofibrato, binifibrato, etc. Atualmente, são utilizados fibratos de 

segunda geração, com estruturas químicas mais ou menos relacionadas com o ácido 

fíbrico, como o bezafibrato (BEZAF), o fenofibrato e o gemfibrozil (EGEA, 2006). 

Estes fármacos podem reduzir os níveis plasmáticos de TG em até 50% e 

aumentar a concentração plasmática de HDL-C em pelo menos 20% (considerando a 

variação destas percentagens) (YUAN, 2007).  

Dessa maneira, os fibratos são utilizados no tratamento das 

hipertrigliceridemias, hiperlipidemias mistas e, especialmente, no controle das 

dislipidemias associadas ao Diabetes Melittus (DM) e a Síndrome Metabólica (SM) 

(EGEA, 2006).  
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Os achados de triagens clínicas têm sugerido que os fibratos reduzem risco de 

ocorrência de DCV, primariamente, por aumentar níveis de HDL-C. Por exemplo, 

conforme demonstrado no Helsinki Heart Study (HHS) que encontrou uma redução 

de 34% nos desfechos de DCV em grupos tratados com gemfibrozil que foi 

independentemente relacionado ao aumento de cerca de 10% do HDL-C (FRICK et 

al, 1997). 

O estudo Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention 

Trial (VA-HIT) encontrou uma diminuição em 11% de DCV para cada aumento de 5 

mg/dl em HDL-C com a utilização de gemfibrozil (RUBINS, 1999). 

Em ambos os estudos, reduções de TG superiores a 30% não foram 

considerados independentemente como responsável por uma redução no risco de 

eventos de DCV (NICHOLS, 2006.). 

O estudo Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) foi um estudo placebo-

controlado que analisou os efeitos do bezafibrato (BEZAF) em pacientes com DAC e 

níveis de HDL-C acima de 45 mg/dl. Os efeitos mais pronunciados foram o aumento 

de 17,9% dos níveis de HDL-C e a redução 21% nos níveis de TG, com efeitos 

menores nos níveis de LDL-C total. Nessa análise, o BEZAF foi associado a uma 

redução de 17% no risco de desenvolvimento de doença coronariana (THE 

BEZAFIBRATE INFARCTION PREVENTION STUDY GROUP, 2000). 

 

1.4 Aspectos socioeconômicos das Doenças Cardiovasculares 

As DCV, quase sempre repercutem nas atividades laborativas e produtivas do 

homem, podendo ser caracterizadas como doenças ocupacionais ou relacionadas ao 

trabalho, o que geralmente não se observa na literatura médica, mas acabam assim 

mesmo, acarretando implicações em termos econômicos e sociais, no sistema 

previdenciário. 

O custo social das conseqüências das hiperlipidemias deve ser entendido numa 

perspectiva cumulativa, ou seja, as pensões, as aposentadorias por doença e os 

auxílios-doença acumulam-se no decorrer do tempo, tornando o ônus sobre a 

sociedade muito maior do que as estimativas apresentadas para cada item em 

separado.  

As DCV são responsáveis por significativos casos de incapacidade, 

contribuindo para o absenteísmo laboral (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1993). 



          10 

 

 

 O absenteísmo ao trabalho deve ser lembrado como outro dos custos 

mensuráveis das conseqüências das hiperlipidemias e que afeta diretamente a 

produtividade do país. 

Em relação à mortalidade precoce (15 - 59 anos), foram estimados para 1985, 

cerca de 290.000 anos de vida produtiva perdidos no Brasil por mortalidade pelo 

AVE, e uma redução significativa desse total poderia ocorrer, caso a hiperlipidemia 

fosse precocemente detectada, tratada e controlada (LESSA, 1990). Seriam mortes 

evitáveis, do mesmo modo que seria evitável uma grande parcela dos anos de vida 

economicamente produtivos perdidos em razão de incapacidade permanente, 

resultando em aposentadorias prematuras por invalidez e um enorme ônus para a 

sociedade. 

 Sem tratamento oportuno e adequado, a hiperlipidemia contribui para a 

instalação e o progressivo agravamento das DCV, tornando-se um grave problema 

de saúde pública, também em termos de custos materiais, pois consome recursos 

econômicos tanto em relação a despesas de terapêutica clínica como de tratamento 

sob regime de internação hospitalar, sobretudo por procedimentos intervencionistas, 

tais como angioplastia transluminal coronária com ou sem implante de Stent e 

cirurgia de revascularização miocárdica. 

A aposentadoria precoce leva a uma redução da renda familiar, interferindo 

negativamente sobre a qualidade de vida do paciente e de sua família. Estes dados 

revelam a importância social e econômica das DCV, particularmente aquelas 

consequentes da hiperlipidemia, como principais causas geradoras de obtenção de 

benefícios previdenciários. Isto acarreta um grande prejuízo econômico sofrido pela 

nação, em decorrência da eliminação antecipada da força de trabalho dos 

cardiopatas, excluindo gastos com assistência médico-hospitalar. 

As conseqüências diretas e indiretas da hiperlipidemia não diagnosticada ou 

mal controlada poderiam acarretar desemprego, incapacidade física e laborativa, 

custos médico-hospitalares e aposentadoria precoce. Estes impactos sociais e 

econômicos precisam ser bem analisados, pois são exatamente eles que muitas 

vezes dão o substrato para tomada de decisões administrativas e políticas no campo 

da Saúde.  

Neste sentido, um investimento em ações preventivas poderá, na Previdência 

Social Brasileira, resultar em médio e longo prazo, em significante benefício social e 
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redução substancial de custos, engajando-se na profilaxia ofensiva contra este 

verdadeiro flagelo social, que são as DCV, influenciadas significativamente pela 

hiperlipidemia. 

Acometendo grande parcela da população, a DIC resulta em substancial custo 

de tratamento na fase hospitalar devido a intervenções e procedimentos invasivos 

destinados à detecção de complicações e avaliação da terapêutica. Além disso, há 

necessidade do cuidado contínuo de muitos pacientes, geralmente incapacitados em 

definitivo para suas atividades pessoais e profissionais e que apresentam alta taxa 

de recorrência de eventos, gerando gastos consideráveis para o SUS. 

Sabe-se que pode ocorrer IAM sem hiperlipidemia, bem como existem outras 

etiologias para a gênese da IC, além da isquêmica, entretanto estes custos não 

estão incluindo os gastos com as internações clinicas com o diagnóstico principal 

(AVE), que também poderia ter a aterosclerose envolvida, além de custos com o 

Sistema Produtivo (Absenteísmo) e Previdenciário (Aposentadorias Precoces e 

outros benefícios previdenciários). 

Os gastos do SUS com internação hospitalar por DCV entre 1996 e 1999 

subiram de 11,54% para 12,78%, apesar da média de permanência do paciente ter 

caído de 3,31 dias para 2,82 dias, resultando ainda no aumento de custos de R$ 

467,38/dia para R$ 691,04/dia.  

Os motivos principais do aumento dos custos decorrem da remuneração dos 

procedimentos assim como por ações pouco efetivas no controle e redução de 

custos, além da incorporação contínua de novos procedimentos e tecnologias 

ocorridas frequentemente na prática clínica diária. 

Os responsáveis por provimento de programas de saúde enfrentam o dilema de 

substituir ou não medicamentos já em uso, e de adicionar ou não novas drogas a 

esquemas terapêuticos tradicionais, buscando obter uma relação custo/benefício 

socialmente adequada. Com essas premissas, a otimização da aplicação dos 

limitados recursos destinados à saúde, poderia ser obtida com a utilização dos 

preceitos da Medicina Baseada em Evidências, que usualmente tem sido 

implementada em protocolos de novos e antigos procedimentos e medicamentos de 

alto custo (BOCCHI & MARIN-NETO, 2001). 

 



A farmacoeconomia representa um instrumento de apoio para tomada de deci-
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1.5 Avaliação econômica em saúde: uma abordagem da farmacoeconomia. 

A economia da saúde, utilizando-se de instrumentos de avaliação, concilia 

necessidades de ordem técnica, resultados clínicos e custos de intervenções 

terapêuticas, com o objetivo de identificar entre duas ou mais alternativas, aquela 

mais adequada a um grupo de indivíduos, instituição e sociedade (FOLLADOR, 

1999). 

A economia analisa os custos, benefícios e a melhor maneira de distribuir os 

recursos, utilizando-se de metodologias que podem ser aplicadas em situações em 

que são necessárias decisões e há escassez ou limitação de recursos. Esta 

definição aplica-se perfeitamente ao setor da saúde, em que os recursos são 

geralmente insuficientes e limitados, e a decisão de como utilizá-los é quase sempre 

centralizada, nas figuras dos profissionais da saúde, administradores ou políticos 

(DEL NERO, 1995). 

A farmacoeconomia é um conjunto de atividades dedicadas, de modo geral, à 

análise econômica na área da Assistência Farmacêutica, como a gestão de serviços 

farmacêuticos, a avaliação da prática profissional e a avaliação econômica de 

medicamentos, de modo específico, à descrição e a análise dos custos e das 

conseqüências da farmacoterapia para o paciente, o sistema e a sociedade (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).   

Na avaliação econômica global de um medicamento distingue-se a avaliação 

clínica, baseada na eficácia ou efetividade, e a avaliação farmacoeconômica, 

baseada na eficiência, em que se inclui o cálculo de custos. Desta forma, qualquer 

método que traga informações sobre custos e efeitos de um medicamento pode ser 

utilizado como base para a realização de uma avaliação farmacoeconômica 

(SACRISTÁN DEL CASTILHO, 1995). 

sões, que envolvem avaliação e direcionamento de investimentos baseados numa 

distribuição mais racional de recursos, permitindo aos profissionais conciliarem 

necessidades terapêuticas com possibilidades de custeio individual, das empresas 

provedoras de serviços ou de sistemas de saúde. Assim sendo, a introdução dos 

estudos farmacoeconômicos, no cenário da saúde, tem permitido incorporar um novo 

critério – o econômico – na escolha de alternativas terapêuticas (SECOLI, 2005). 
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Por utilizar terminologia técnica específica, a condução dos estudos 

farmacoeconômicos (EF) demanda a exposição conceitual de pontos consensuais 

relativos a custos, outcomes, eficácia, efetividade e eficiência. 

O custo representa o valor de todos os insumos (trabalho, materiais, pessoal, 

entre outros) utilizados na produção e distribuição de bens ou serviço 

(BOMBARDIER & EISENBERG, 1985). Ele representa o elemento comum dos 

métodos da farmacoeconomia, que engloba os recursos considerados relevantes na 

aplicação do tratamento. Os custos podem ser classificados em direto, indireto e 

intangível (VILLAR, 1995). Esta classificação permite a constituição do custo total de 

um produto, programa ou serviço. 

Custos diretos são aqueles relacionados diretamente aos serviços de saúde, 

que implicam dispêndios imediatos, de identificação objetiva, correspondendo aos 

cuidados médicos e não médicos (BOMBARDIER & EISENBERG, 1985).  

Os custos diretos relativos aos cuidados médicos contemplam produtos e 

serviços desenvolvidos para prevenir, detectar e/ou tratar uma doença, por exemplo, 

os honorários profissionais. Os custos diretos não médicos são decorrentes da 

doença, resultam do processo de adoecimento, mas não envolvem os serviços 

médicos, por exemplo, custo de alimentação, transporte, residência temporária, entre 

outros (BOMBARDIER & EISENBERG, 1985; VILLAR, 1995). 

Os custos indiretos são relacionados à perda da capacidade produtiva do 

indivíduo devido ao processo de adoecimento ou mortalidade precoce. Eles 

representam dias de trabalho perdidos, incapacidade de realizar as atividades 

profissionais, tempo gasto em viagens para receber cuidado médico e morte 

prematura decorrente da doença (BOMBARDIER & EISENBERG, 1985; VILLAR, 

1995). 

Os intangíveis são custos de difícil mensuração monetária. Embora muito 

importantes para os pacientes, ainda necessitam de significado econômico. São os 

custos do sofrimento, da redução da qualidade de vida, entre outros (BOMBARDIER 

& EISENBERG, 1985; VILLAR, 1995). 

A análise de custo-efetividade representa o tipo de análise mais utilizada na 

farmacoeconomia, porque possibilita o uso na prática cotidiana das mesmas 

unidades utilizadas nos ensaios clínicos. 



mais efetiva e menos custosa que  a 
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No conjunto dos fatores relacionados ao aumento dos custos com saúde 

evidenciam-se as transformações nos padrões de morbimortalidade das sociedades 

contemporâneas, que podem ser explicadas pela redução das doenças infecto-

contagiosas e o aumento das doenças crônico-degenerativas, que estão, em grande 

parte, relacionadas a fatores de risco (tabagismo, alimentação, estresse, 

sedentarismo, entre outros) decorrentes do processo de modernização dessas 

sociedades.  

Estas mudanças epidemiológicas afetaram sensivelmente o panorama dos 

gastos com o setor da saúde, pois enquanto as primeiras demandam 

predominantemente medidas preventivas, as outras exigem assistência secundária 

ou terciária, envolvendo tecnologia médica de alto custo. 

Esta última, expressa por exames diagnósticos e complementares e 

equipamentos sofisticados, bem como o incremento da indústria farmacêutica, 

proporcionou melhoria da qualidade dos serviços de saúde, porém, elevou 

sensivelmente seus custos, pois incorporou, além do capital investido 

(equipamentos), recursos humanos qualificados para operar e interpretar as novas 

tecnologias (MÉDICI, 1994; BARRETO, CARMO, 1998). 

 

1.5.1 Análise de custos do tratamento das dislipidemias 

É sabido que as dislipidemias na maioria das vezes não provocam sintomas e 

os indivíduos portadores deste distúrbio metabólico acabam não procurando o SUS 

com esta finalidade específica. A estratificação de risco deve continuar sendo 

utilizada para discernir os pacientes que mais se beneficiariam com a utilização desta 

medicação, ou seja, aqueles com manifestações clínicas de DIC, pois apresentam 

risco elevado de desenvolver um evento coronariano em 10 anos, ou seja, acima de 

20%, de acordo com o Escore de Risco de Framingham, mesmo sendo 

assintomáticos (LERNER & KANNEL, 1986; WILSON et al, 1998; WOOD et al, 

1998). 

Um estudo farmacoeconômico espanhol utilizando várias estatinas (ATORV, 

fluvastatina (FLUV), SINV e pravastatina (PRAV)) em pacientes com 

hipercolesterolemia e com um ou mais fatores de risco cardiovasculares durante seis 

meses, observou maior relevância clínica para a ATORV e a mesma mostrou-se 

PRAV. Quando comparada a FLUV e SINV 
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houve um custo adicional por paciente, daí a necessidade de um profissional 

tomador de decisão para avaliar os gastos e decidir pela melhor situação 

(TARRAGA-LOPEZ, 2005).   

Outro estudo que avaliou indivíduos diabéticos tipo-2 e com LDL acima de 

100mg/dL, sem história prévia de IAM, angina pectoris, na prevenção de eventos 

coronários graves, utilizando cinco estatinas: SINV, PRAV, ATOR, FLUV e 

lovastatina (LOV). A ATORV reduziu em 39% os níveis de LDL elevado, seguido da 

SINV que reduziu em 33%. Numa análise econômica realizada, a ATORV 

apresentou maiores custos, entretanto maior efetividade clínica (BRANDLE, 2003). 

Em virtude das DCV constituírem importante problema de saúde pública, os 

novos estudos de custo-efetividade em farmacoeconomia e a necessidade de uma 

conscientização de prevenção vêm progressivamente aumentando mundialmente 

(FONSECA, 2003). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE), a 

população brasileira estimada em 2004 foi de 181.581.024, sendo que desses, 

107.092.599 são considerados adultos (maiores de 20 anos). No Estado de São 

Paulo residiam 39.239.362 pessoas sendo que desses, 25.028.594 eram 

considerados adultos. 

Dados observados na Campanha Nacional contra o Colesterol de 2002 revelam 

que 13% da população adulta brasileira apresentam níveis de CT acima de 240 

mg/dl (MARTINEZ et al, 2003), o que corresponderia hoje a aproximadamente 14 

milhões de pessoas com hipercolesterolemia às quais seriam indivíduos com 

potencial para tratamento com estatinas. No Estado de São Paulo, esse número 

chegaria a 3,2 milhões de pacientes. 

Segundo dados do DATASUS, cada comprimido de SINV de 20mg adquirido 

pelo SUS por processo licitatório apresenta o preço mínimo ao consumidor de R$ 

0,07 (sete centavos de real) no Estado de São Paulo, que seria a estatina de menor 

custo existente no mercado (DATASUS, 2010). 

Considerando que a posologia inicialmente indicada seria de um comprimido de 

20mg ao dia, cada paciente com hipercolesterolemia acarretaria um gasto mensal de 

R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) e anual de R$25,20 (vinte e cinco reais e vinte 

centavos), o que geraria o montante de R$ 80 milhões e 640 mil de reais gastos 
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anuais com pacientes do Estado de São Paulo, que seriam passíveis de utilização de 

estatinas. 

A SINV possui um referencial teórico importante baseado em vários estudos 

clínicos realizados envolvendo número significativo de pacientes. Entretanto, 

fazendo-se os cálculos, utilizando a ATORV 10mg disponível pelo SUS, através do 

Programa de Dispensação de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, 

também segundo o DATASUS com um custo de cada comprimido de R$1,50, tem 

sido referida como a de melhor custo-efetividade (FONSECA, 2003), no entanto, 

acarretaria um gasto mensal de R$45,00 (quarenta e cinco reais) e anual de 

R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), o que geraria o montante de um bilhão e 

728 milhões de reais de gastos anuais com pacientes do Estado de São Paulo, que 

também seriam passiveis de utilização de estatinas (DATASUS, 2010). 

Uma das iniciativas tomadas pelo governo para a farmacoeconomia dos 

medicamentos foi a criação do medicamento genérico, ocorrida há mais de 10 anos, 

e que atualmente é conhecida por 90% da população brasileira. Com este programa 

os pacientes com dislipidemias que gastaram no ano de 2000 uma média de R$ 

3.675,36 comprando o medicamento de referência; em 2001, com o genérico 

correspondente (SINV) desembolsaram R$ 1.634,40, representando uma economia 

de 56%. 

Um avanço recente obtido pela comunidade foi a padronização da SINV no 

Programa Farmácia Popular do Governo Federal, ocorrido no dia 26/04/10, a um 

custo bastante acessível, onde cada comprimido de 20mg tem um custo de R$ 0,25 

(vinte e cinco centavos de real), ampliando o acesso ao fármaco pela população em 

geral. 

A instituição de saúde que trilhar por esse caminho com certeza atingirá o 

propósito procurado por todos, que é obter êxitos financeiros e sociais. De posse dos 

argumentos apresentados, é interessante que prossigam pesquisas que analisem 

mais precisamente custos com prevenção e tratamento, não só desta patologia como 

também de outras. A determinação da eficácia de tratamentos e procedimentos é de 

fundamental relevância, pois os recursos econômicos são limitados e assim, as 

prioridades sociais devem ser estabelecidas. 

Na análise descritiva de custos, observa-se apenas o lado de uma moeda: o 

custo do tratamento. Para a sociedade como um todo é fundamental avaliarmos 
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também o custo de não tratar (mais eventos, mais internações, mais procedimentos, 

maior sofrimento e incapacidade de pacientes e mais mortes).  

Neste sentido justifica-se a realização de estudos que analisem do ponto de 

vista econômico e também a influência acarretada pelo uso contínuo de estatinas e 

fibratos em indivíduos portadores de dislipidemias, bem como o seu impacto em 

relação à morbimortalidade cardiovascular. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

Analisar a influência sobre a morbimortalidade cardiovascular de estatinas e fibratos 

utilizados no tratamento de portadores de dislipidemias em Ribeirão Preto-SP 

 

2.2 Objetivos específicos 

1) Analisar os custos gerados pelo tratamento das conseqüências  das  dislipidemias  

ocorridas nos pacientes que utilizaram estatinas e fibratos dispensadas no Programa de 

Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde em Ribeirão Preto-SP em 2007;  

2) Fazer uma estimativa de custo anual decorrentes da utilização destes fármacos 

nesta população estudada; 

3) Elaborar uma análise econômica do custo total do tratamento (conseqüências das 

dislipidemias somadas ao tratamento farmacológico utilizado) nesta população estudada. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 
 
 
 
 
 



utilizados  e estudado,  possíveis reações adversas e medicamentos

), relativos a eventos e procedimentos cardiovasculares ocorridos no período 
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3.1 Casuística 

A casuística foi composta por indivíduos de ambos os sexos residentes em Ribeirão 

Preto-SP encaminhados pelo SUS e consultórios particulares que fizeram uso de SINV, 

ATORV, BEZAF ou ciprofibrato (CIPROF) em 2007, sendo dispensados no Programa de 

Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde distribuídos pela Farmácia 

Ambulatorial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP 

(HCFMRP-USP). 

Esses indivíduos foram identificados através da Lista de Medicamentos Excepcionais 

(LME) e foram entrevistados pessoalmente para assinatura do Termo de Consentimento 

Pós-Informação (Anexo 1), obtenção de dados através de uma Ficha Epidemiológica 

(Anexo 2

  questões relativas a 

satisfação e adesão ao tratamento,  

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e de caráter transversal. 

O tamanho da amostra foi baseado na variável “ocorrência de algum evento ou 

procedimento cardiovascular”. Na população portadora de dislipidemias a ocorrência de 

alguns desses eventos situa-se em torno de 35%. Considerando-se essa proporção, o 

nível de significância de α = 0,05 e erro de amostragem de 0,05, determinou-se o tamanho 

da amostra o equivalente a 350 pacientes. Estes pacientes foram selecionados 

aleatoriamente, através de sorteio manual, após serem previamente numerados, dentre os 

1067 pacientes atendidos pela Farmácia Ambulatorial do HCFMRP-USP no ano de 2007. 

A casuística foi dividida em três grupos: a) pacientes que durante o ano de 2007 

utilizaram estatinas, subdivididos em grupo ATORV e grupo SINV; b) pacientes que 

utilizaram fibratos, subdivididos em grupo BEZAF e grupo CIPROF; c) e pacientes do 

grupo controle (grupo CTRL), ou seja, que não fizeram uso de nenhum hipolipemiante no 

período estudado. 

Os pacientes CTRL, devido à dificuldade de obtê-los ao acaso, foram selecionados 

dentro da amostra total sendo que estes suspenderam, voluntariamente ou por orientação 

médica, o tratamento com hipolipemiantes, apresentando, na maioria das vezes, níveis 

lipídicos elevados ou no limite superior de normalidade. 

Após a identificação dos pacientes portadores de dislipidemias usuários da Farmácia 

Ambulatorial do HCFMRP-USP, estes indivíduos foram localizados através dos dados 

existentes na LME, comunicados e informados detalhadamente sobre as finalidades deste 



um estudo piloto com 6 

possível, avaliar o seu prontuário
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trabalho, podendo aceitar ou não participar do estudo, sem que a sua decisão pudesse 

interferir na dispensação do medicamento utilizado pelo mesmo e fornecido pela Farmácia 

Ambulatorial. 

 Não foi realizada nenhuma mudança na conduta médica do paciente, sendo que, se 

fosse detectada alguma necessidade premente nesse sentido, o indivíduo seria orientado 

a procurar o médico da qual fazia seguimento. 

 Quando detectado óbito de algum paciente, foi realizado um contato com a família 

no intuito de obter o atestado de óbito ou  busca do laudo de necropsia junto aos Serviços 

de Verificação de Óbitos do Interior, Instituto Médico Legal ou Serviço de Anatomia 

Patológica do HCFMRP-USP,  para identificar a causa mortis do mesmo, bem como, se 

   no local onde fazia o seu tratamento. 

 

3.1.2 Ficha Epidemiológica 

A Ficha Epidemiológica (Anexo 2) foi baseada em instrumentos pré-elaborados com 

dados de interesse para o presente estudo incluindo questionamentos subjetivos, 

envolvendo respostas e opiniões pessoais. Este instrumento passou por validação de 

“Face e Conteúdo” executada por dois peritos (não ligados diretamente ao estudo) na 

área de epidemiologia e elaboração de instrumentos de trabalho da FMRP-USP.  

Previamente foi realizado  pacientes, também sorteados, para 

análise inicial da validação do questionário, sendo 4 do grupo das estatinas e 2 do grupo 

dos fibratos. 

 

3.1.3 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão e exclusão dos pacientes foram os mesmos que condicionam 

o fornecimento dos medicamentos excepcionais pela Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo e Ministério da Saúde para pacientes com distúrbios do metabolismo de 

lipoproteínas. Sendo assim, os critérios de inclusão foram: 

- Pacientes pós IAM com LDL >100mg/dL. 

- Pacientes com nível de colesterol LDL>130mg/dL após 3 meses de tratamento não 

farmacológico (dieta e exercícios físicos) e pelo menos uma das seguintes condições: 

DIC, comprovada por Teste Ergométrico (TE) ou Cintilografia Miocárdica (CM), IAM prévio, 

revascularização miocárdica prévia ou coronariografia com lesões superiores a 30 %  de 

obstrução; doença aterosclerótica em outros leitos arteriais: vascular periférica com 



Continuidade do tabagismo.

          23 

 

 

claudicação intermitente ou obstrução ao doppler maior que 50%, aneurisma de aorta 

abdominal e/ou doença carotideana sintomática; DM; Síndromes genéticas: 

hipercolesterolemia familiar e hiperlipidemia familiar combinada; Escore absoluto de 

Framinghan elevado ( ≥ 9 pontos para homem e ≥ 15 pontos para mulheres). 

- Pacientes com colesterol LDL>160mg/dL após 6 meses de tratamento não 

farmacológico (dieta e exercícios físicos) e pelo menos uma das seguintes condições: 

Escore absoluto de Framinghan elevado ( ≥ 6 pontos para homens e ≥ 10 pontos para 

mulheres); pelo menos 2 dos seguintes fatores: idade >55 anos, Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), HDL <40 mg/dL, Tabagismo (somente na presença de retardo mental ou 

distúrbio psiquiátrico grave). 

O paciente somente foi incluído no estudo, após assinatura no Termo de 

Consentimento Pós-Informação (Anexo 1), sendo lido juntamente com o mesmo, 

esclarecido todas as dúvidas sobre este trabalho e entregue ao mesmo uma cópia de 

igual teor. 

 

3.1.4 Critérios de exclusão  

- Gestante ou situações onde a gravidez não pode ser evitada; 

- Lactação; 

- Doença hepática ativa ou crônica; 

- Elevação persistente das transaminases; 

- História prévia de hipersensibilidade a estatinas e fibratos; 

- Miosites ou polimiosites; 

- Comprovada incapacidade de adesão a programas de exercícios, exceto casos de 

limitação física ou mental; 

- Neoplasias ou doenças terminais com sobrevida estimada menor que 2 anos; 

- Hipotireoidismo não tratado; 

- Etilismo ou abuso de drogas atual; 

-  

 

3.2  Exames laboratoriais e complementares 

Os exames laboratoriais e complementares foram obtidos através de análise dos 

prontuários, sendo consideradas as quatro últimas dosagens de colesterol, HDL-C, LDL-C, 

TG, Creatinofosfoquinase - (Creatine phosphokinase - CPK), aspartato aminotransferase 
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(AST)/Transaminase Glutâmico Oxalacética (TGO) e alanina aminotransferase 

(ALT)/Transaminase Glutâmico Pirúvica (TGP) requeridas trimestralmente no momento da 

dispensação, realizadas durante o ano de 2007. Estes seriam os desfechos substitutos 

estudados. 

O valor de LDL-C foi obtido pela Fórmula de Friedewald: LDL-C= CT- HDL-C - TG/5 

(que é válida se o valor de TG encontrar-se menor que 400mg/dL). 

As dosagens das enzimas AST/TGO e ALT/TGP foram realizadas pelo método de 

UV otimizado e a CPK pelo método colorimétrico.  

Além dessas dosagens foram também analisados, outros parâmetros como: glicemia 

de jejum (realizado pelo método enzimático), pressão arterial (PA) e dados 

antropométricos como peso, altura e índice de massa corpórea (IMC). 

Os procedimentos médico-cirúrgicos decorrentes de alterações isquêmicas cardíacas 

que foram obtidos dos pacientes através da Ficha Epidemiológica (Anexo 2) e pela análise 

dos prontuários são os seguintes: estudo hemodinâmico ou cateterismo cardíaco, 

angioplastia com Stent simples ou duplo ou através de balão, ocorrência de IAM, angina 

pectoris, revascularização miocárdica, IC, aneurisma de artérias, AVE ou derrame cerebral 

e aterosclerose. Estes foram os desfechos definitivos estudados.  

 Os exames complementares que foram  analisados através de prontuários são os 

seguintes: Eletrocardiograma (ECG), TE, CM, Cineangiocoronariografia (CAT), 

Ecocardiograma (ECO), RX de tórax Póstero-Anterior (P.A.) e outros eventuais exames 

como Ressonância Magnética (RM), ultrassom de carótida ou abdominal e Tomografia 

Computadorizada (TC). 

 

3.3 Aprovação do comitê de ética em pesquisa. 

A realização do estudo obteve a aprovação da Gerência Geral do Ambulatório do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (HCFMRP-USP), 

da qual a Farmácia Ambulatorial do HCFMRP-USP está subordinada. 

O trabalho foi submetido ao parecer da Comissão de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP onde obteve aprovação para sua execução no dia 14/04/2008 sob o 

Processo HCRP número 2082/2008 (Anexo 3). 
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3.4  Análise estatística 

 A análise estatística compreendeu o cálculo de estatísticas descritivas como médias, 

medianas, valores mínimos, valores máximos e desvio padrão para as variáveis 

estudadas.  

A estruturação dos bancos de dados foi realizada através do Programa EPI-INFO 

versão 6.04 para análise detalhada dos dados e eventualmente através do Programa 

Excel 2003 para análises mais simples. 
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4. RESULTADOS 
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Foram entrevistados 310 pacientes e detectados 22 óbitos (7,09%), sendo 5 

ocorridos no ano de 2007 (1,61%), totalizando 332 indivíduos. Dos pacientes 

entrevistados, 31 (10%) são do grupo controle, 227 (73,22%) do grupo das estatinas e 54 

(17,41%) do grupo dos fibratos. 

Dos 332 pacientes, 310 (93,37%) estão sendo considerados nas avaliações de 

morbimortalidade juntamente com os 5 óbitos detectados em 2007 e  6 (73,79%) foram 

considerados para análise econômica em virtude de apresentarem dados completos. 

 

4.1. Perfil epidemiológico dos pacientes entrevistados. 

A faixa etária dos 310 pacientes analisados variou de 15 a 63 anos (X=62±12,23; 

Mediana=63). A figura 1 mostra a distribuição dos 310 pacientes estudados segundo o 

gênero.  

 

Figura 1. Gráfico de distribuição de pacientes portadores de dislipidemias segundo gênero. 

 

Na figura 2 observa-se uma prevalência de indivíduos da raça branca (66,7%), 

seguido da parda/mulata (19,20%), preta (12,30%), amarela/oriental (1,40%) e indígena 

(0,5%) estando de acordo com a constituição étnica da população brasileira (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE, 2006). 
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Figura 2. Gráfico de distribuição de pacientes portadores de dislipidemias segundo etnia. 

 

Em relação ao nível de escolaridade dos indivíduos estudados, a figura 3 mostra a 

prevalência de indivíduos que nunca estudaram ou possuíam o primeiro grau incompleto, 

fato constatado em 138 (44,51%) indivíduos, chegando quase a metade da amostra 

analisada. Observa-se que somando estes indivíduos ao grupo que possuía primeiro grau 

completo, a percentagem ultrapassa 69,03% da amostra e que apenas 20 (6,45%) 

indivíduos apresentavam nível superior completo, mostrando uma precariedade no grau 

de instrução dos indivíduos estudados. 

 

Figura 3. Gráfico de distribuição de pacientes portadores de dislipidemias segundo nível de 
escolaridade. 

 

Dos 310 pacientes analisados, 227 (73,22%) foram incluídos no grupo das estatinas 

(ATORV ou SINV), 54(17,42%) no grupo dos fibratos (BEZAF ou CIPROF) e 26 (8,38%) 

no grupo CTRL, ou seja, pacientes com dislipidemias que não fizeram uso de 
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hipolipemiantes no ano de 2007. Na figura 4, observa-se a percentagem de pacientes de 

cada grupo de medicamento e grupo controle. 

 

Figura 4. Gráfico de distribuição de pacientes segundo os medicamentos hipolipemiantes 
utilizados e grupo controle. 

 

No grupo das estatinas, a SINV foi o medicamento mais utilizado (39%), e no grupo 

dos fibratos, o BEZAF foi o mais utilizado (9%). 

Dos 310 pacientes, 194 (62,5%) eram casados/amasiados, 146 (47,09%) declararam 

ser aposentados e 119 (38,38%) relataram que possuem renda familiar média mensal 

variando de 1 a 2,5 salários mínimos (de R$415,00 a R$1037,05). 

 

4.2. Fatores relacionados ao tratamento das dislipidemias 

Em relação às informações obtidas dos prontuários dos 246 pacientes incluídos na 

análise econômica, observou-se que o número médio de consultas realizadas por 

paciente no ano de 2007 foi de 6,06 consultas no grupo das estatinas, 5,46 no grupo dos 

fibratos e 6,09 no grupo controle. 

Observa-se na tabela 1 a média total e a mediana do IMC dos pacientes de cada 

grupo de medicamentos e do grupo CTRL. 
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Tabela 1. Distribuição do Índice de Massa Corpórea nos grupos dos pacientes que 
utilizaram medicamentos e grupo controle 

Grupo de medicamento 
(n) IMC (Kg/m2) 

SINV (95) 
18,20 a 46,29 (X= 28,76 ± 5,92; Med = 27,95) 

ATORV (80) 
18,60 a 42,69 (X= 29,44 ± 5,14; Med = 28,60) 

CIPROF (23) 
21,07 a 36,90 (X= 29,00 ± 4,06; Med = 28,91) 

BEZAF (22) 
17,10 a 44,00 (X= 30,13 ± 7,26; Med = 29,90) 

CTRL (26) 
22,30 a 46,53 (X= 29,91 ± 6,33; Med = 28,69) 

Legenda: IMC:Índice de Massa Corpórea; SINV:Sinvastatina; ATORV:Atorvastatina; CIPROF:Ciprofibrato  
BEZAF: Bezafibrato; CTRL:Controle; Med: mediana 

 

Observa-se na tabela 1 que a média do IMC de todos os grupos apresentaram 

valores elevados demonstrando presença de sobrepeso e/ou obesidade na população 

estudada. 

Dentre os grupos analisados, considerando as diferenças do tamanho das amostras, 

o grupo BEZAF apresentou média maior para o IMC, entretanto, com um desvio padrão 

maior, já o grupo SINV apresentou os menores valores para o IMC dentre todos os 

grupos estudados. 

Os dados abaixo explicitados na figura 5 revelam que os pacientes são mais adeptos 

a dietas e a dietas e exercícios físicos apresentando um percentual de 31% em ambos os 

quesitos, mas a percentagem de pacientes que relataram não realizar nenhuma conduta 

para auxilio ao tratamento também foi elevado, 23%. 
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Figura 5. Gráfico de distribuição de condutas tomadas pelos 279 pacientes (excluído o 
grupo controle) para auxiliar na terapia medicamentosa. 

 

Os pacientes também foram questionados quanto à realização de seguimento 

médico em outras instituições paralelas ao SUS, como convênios ou clínicas particulares 

e dentre os 310 pacientes entrevistados, 42 (13,54%) relataram realizar outros 

seguimentos médicos não vinculados ao SUS. 

 

4.3. Reações adversas aos hipolipemiantes 

Os 279 pacientes foram questionados quanto às reações adversas observadas 

durante a utilização dos hipolipemiantes, sendo específico para cada grupo estudado. 

Dos pacientes que responderam a este questionamento, 224 eram pacientes do grupo 

estatinas e 50 do grupo dos fibratos. As tabelas 2 e 3 mostram as reações adversas mais 

frequentemente relatadas pelos pacientes de cada grupo de medicamento. 
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Tabela 2. Distribuição das principais reações adversas relatadas pelos portadores de dislipidemias 
durante o uso de estatinas.  

ATORV (n=104) SINV (n= 120) 

Reações adversas 
Ocorrência 

(%) 
Reações adversas 

Ocorrência 
(%) 

Sensação de formigamento/frio/calor 
em membros 37,5 Cãibras 45,0 

Dores musculares 31,7 Dores musculares 39,1 

Cãibras 30,7 Ansiedade 39,1 

Falta de sono 27,8 
Sensação de formigamento/frio/ 
calor em membros 

37,5 

Fraqueza 25,0 Falta de sono 29,1 

Legenda: ATORV:Atorvastatina; SINV:Sinvastatina. 

 

Tabela 3. Distribuição das principais reações adversas relatadas pelos portadores de 
dislipidemias durante o uso de fibratos. 

CIPROF (n=23) BEZAF (n= 27) 

Reações adversas Ocorrência (%) Reações adversas Ocorrência (%) 

Dores musculares 43,7 Dores musculares 48,1 

Cãibras 39,1 Cãibras 37,0 

Fraqueza 21,7 Boca seca 37,0 

Legenda: CIPROF:Ciprofibrato; BEZAF: Bezafibrato. 

 

Observa-se na tabela 2 e 3 que a reações adversas relatadas por ambos os grupos 

de estatinas e fibratos foram semelhantes e condizentes com as reações descritas na 

literatura. As reações relacionadas a problemas musculares e parestesias dos membros 

foram as queixas mais prevalentes entre os pacientes do estudo. 

 

4.4. Fatores relacionados ao grupo controle 

Os 31 pacientes que foram incluídos no grupo controle tiveram questionamentos 

específicos. Um dos questionamentos esteve relacionado ao tempo que os pacientes não 

faziam tratamento com medicamentos para controle dos níveis de CT ou TG. Esses 

dados podem ser observados na figura 6. 
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Figura 6. Gráfico de distribuição de pacientes do grupo controle segundo o tempo em que 
não faziam tratamento medicamentoso para controle da dislipidemia. 

 

Observa-se que 17(54,8%) dos pacientes do grupo CTRL fazem, atualmente, 

tratamento medicamentoso para tratamento das dislipidemias, diferentemente do que 

ocorreu no ano de 2007. Isso pode sugerir que, em muitos casos, a orientação nutricional, 

realização de atividades físicas e outras medidas não farmacológicas não surtiram o 

efeito desejado, sendo necessária a reintrodução do hipolipemiante para manutenção dos 

níveis lipídicos na faixa da normalidade. 

Avaliou-se também as condutas tomadas pelos 31 pacientes para auxiliar no controle 

dos níveis lipídicos (figura 7). 
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Figura 7. Gráfico de distribuição de condutas tomadas pelos pacientes do grupo controle 
para manutenção dos níveis lipídicos. 

 

Observa-se que os pacientes do grupo CTRL foram mais adeptos a dietas (32%) em 

relação ao grupo que utilizou medicamentos, mas 9 (27%) deles não realizavam nenhuma 

conduta para controlar os níveis lipídicos, valor maior que o grupo de pacientes que 

utilizou terapia medicamentosa (23%). 

 

4.5. Análise dos exames laboratoriais  

4.5.1 Perfil lipídico 

Em relação ao perfil lipídico, foram avaliados, através de dados de prontuário 

médico, os valores de exames laboratoriais tais como: CT, HDL-C, LDL-C e TG de 246 

pacientes. Os resultados de CT, HDL-C, LDL-C e TG podem ser observados nas tabelas 

4, 5, 6 e 7 respectivamente. 
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Tabela 4. Distribuição dos níveis de colesterol total nos grupos de pacientes que 
utilizaram medicamentos e grupo controle 

Grupo de medicamento (n) CT (mg/dL) 

Valor de Referência Desejável <200 mg/dl 

SINV (95) 99 a 327 (X= 181,86 ± 40,65; Med = 178) 

ATORV (80) 111 a 270 (X= 188,66 ± 37,26; Med = 183) 

CIPROF (23) 120 a 295 (X= 199,74 ± 36,84; Med = 192) 

BEZAF (22) 157 a 294 (X= 229,09 ± 40,05; Med = 235) 

CTRL (26) 143 a 391 (X= 224,13 ± 52,15; Med = 221) 

Legenda: CT:Colesterol Total; SINV:Sinvastatina; ATORV:Atorvastatina; BEZAF:Bezafibrato; 
CIPROF: Ciprofibrato; CTRL:Controle; Med: mediana. 

 

Tabela 5. Distribuição dos níveis de HDL-Colesterol nos grupos de pacientes que 
utilizaram medicamentos e grupo controle 

Grupo de medicamento (n) HDL-C (mg/dL) 

Valor de Referência Desejável >40 mg/dl 

SINV (95) 27 a 78 (X= 44,77 ± 10,45; Med = 43) 

ATORV (80) 25 a 69 (X= 43,30 ± 8,74; Med = 42) 

CIPROF (23) 25 a 70 (X= 41,61 ± 11,02; Med = 41) 

BEZAF (22) 28 a 74 (X= 45,82 ± 11,56; Med = 42) 

CTRL (26) 30 a 80 (X= 42,70 ± 11,33; Med = 40) 

Legenda: HDL-C (high density proteins): Lipoproteína de alta densidade; SINV:Sinvastatina; 
ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato;CIPROF:Ciprofibrato; CTRL:Controle; Med: mediana. 

 

Tabela 6. Distribuição dos níveis de LDL-Colesterol nos grupos de pacientes que 
utilizaram medicamentos e grupo controle 

Grupo de medicamento (n) LDL-C (mg/dL) 

Valor de Referência Desejável <130 mg/dl 

SINV (95) 47 a 208 (X= 107,64 ± 32,62; Med = 104) 

ATORV (80) 43 a 202 (X= 111,18 ± 34,2; Med = 107) 

CIPROF (23) 63 a 200 (X= 119,14 ± 36,17; Med = 119) 

BEZAF (22) 82 a 214 (X= 131,50 ± 31,30; Med = 130) 

CTRL (26) 62 a 175 (X= 135,41 ± 30,49; Med = 147) 

Legenda: LDL-C (low density lipoproteins): Lipoproteína de baixa densidade; SINV:Sinvastatina; 
ATORV:Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato;CIPROF:Ciprofibrato; CTRL:Controle; Med: mediana. 
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Tabela 7. Distribuição dos níveis de triglicérides nos grupos de pacientes que 
utilizaram medicamentos e grupo controle. 

Grupo de medicamento (n) TG (mg/dL) 

Valor de Referência Desejável <150 mg/dl 

SINV (95) 53 a 370 (X= 149,91 ± 67,63; Med = 133) 

ATORV (80) 55 a 572 (X= 174,52 ± 105,01; Med = 148) 

CIPROF (23) 68 a 429 (X= 215,48 ± 97,64; Med = 207) 

BEZAF (22) 92 a 755 (X= 316,00 ± 191,76; Med = 264) 

CTRL (26) 71 a 366 (X= 194,74 ± 97,85; Med = 157) 

Legenda: TG: Triglicérides; SINV:Sinvastatina; ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; 
CIPROF: Ciprofibrato; CTRL:Controle; Med: mediana. 

 

De acordo com os dados dos perfis lipídicos demonstrados nas tabelas acima, 

observa-se que o grupo BEZAF apresentou os maiores valores médios de CT, HDL e TG, 

entretanto em relação ao LDL-C o grupo CTRL apresentou valores médios mais 

elevados. 

Em relação ao valor referencial, o grupo SINV apresentou valor médio de TG dentro 

do valor desejável. 

Entre as estatinas, o grupo ATORV apresentou maiores valores para CT, LDL-C e 

TG, sendo o valor de HDL-C um pouco maior para o grupo SINV. Em relação ao valor 

referencial, ambos os grupos apresentaram valores médios dentro do desejável para CT, 

LDL-C e HDL-C. 

No grupo dos fibratos, pode-se observar que o grupo BEZAF apresentou valores 

médios maiores em todo o perfil lipídico, destacando um valor médio bem mais elevado 

para o TG. 

 

4.5.2. Perfil enzimático  

Além do perfil lipídico, avaliaram-se os valores das enzimas hepáticas AST/TGO, 

ALT/TGP e da enzima CPK. Estas auxiliam no controle dos efeitos adversos do 

tratamento com os hipolipemiantes, visto que, alterações nestas enzimas podem indicar 

comprometimento da função hepática e muscular.  

Foram avaliados dados de 246 pacientes e as tabelas 8, 9 e 10 demonstram os 

valores encontrados das enzimas em cada grupo estudado. 
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Tabela 8. Distribuição dos níveis de AST/TGO nos grupos de pacientes que utilizaram 
medicamentos e grupo controle 

Grupo de medicamento (n) AST/TGO (U/L) 

Valor de referência Desejável até 32 U/L 

SINV (95) 12 a 104 (X= 25,73 ± 11,14; Med = 24) 

ATORV (80) 14 a 55 (X= 24,65 ± 7,17; Med = 24) 

CIPROF (23) 13 a 86 (X= 31,09 ± 15,88; Med = 27) 

BEZAF (22) 15 a 145 (X= 32,85 ± 28,17; Med = 26) 

CTRL (26) 18 a 47 (X= 24,26 ± 7,10; Med = 24) 

Legenda: AST: aspartato aminotransferase/TGO: Transaminase Glutâmico Oxalacética; 
SINV:Sinvastatina; ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; CIPROF: Ciprofibrato; 
CTRL:Controle; Med: mediana. 

 

Tabela 9. Distribuição dos níveis de ALT/TGP nos grupos de pacientes que utilizaram 
medicamentos e grupo controle 

Grupo de medicamento (n) ALT/TGP (U/L) 

Valor de referência Desejável até 31 U/L 

SINV (95) 10 a 57 (X= 24,15 ± 8,74; Med = 22) 

ATORV (80) 7 a 63 (X= 26,08 ± 10,24; Med = 24) 

CIPROF (23) 11 a 74 (X= 33,45 ± 16,63; Med = 29) 

BEZAF (22) 14 a 244 (X= 39,00 ± 52,53; Med = 26) 

CTRL (26) 12 a 61 (X= 23,74 ± 6,40; Med = 24) 

Legenda:ALT:Alanina Aminotransferase/TGP:Transaminase Glutâmico Pirúvica; 
SINV:Sinvastatina; ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; CIPROF: Ciprofibrato; 
CTRL:Controle; Med: mediana. 

 

Tabela 10. Distribuição dos níveis de CPK nos grupos de pacientes que utilizaram 
medicamentos e CTRL 

Grupo de medicamento (n) CPK (U/L) 

Valor de referência Desejável 24 a 170 U/L 

SINV (95) 22 a 388 (X= 107,63 ± 65,00; Med = 95) 

ATORV (80) 34 a 415 (X= 124,85 ± 74,57; Med = 112) 

CIPROF (23) 20 a 791 (X= 180,5 ± 200,68; Med = 90) 

BEZAF (22) 21 a 238 (X= 107,94 ± 56,98; Med = 103) 

CTRL (26) 33 a 221 (X= 106,53 ± 55,58; Med = 89) 
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Legenda: CPK: creatinofosfoquinase; SINV:Sinvastatina; ATORV: Atorvastatina; BEZAF: 
Bezafibrato; CIPROF: Ciprofibrato; CTRL:Controle; Med: mediana. 

 

De acordo com os dados avaliados nas tabelas acima, observa-se que os grupos 

estatinas e CTRL apresentaram valores médios desejáveis para todas as enzimas 

analisadas, diferentemente do grupo fibratos que apresentaram valores mais elevados, 

ficando o grupo CIPROF com valores médios normais para AST/TGO e o grupo BEZAF 

com valores médios normais para a enzima CPK. 

 

4.5.3. Dados relativos a glicemia e pressão arterial. 

 Os valores de glicemia em jejum foram avaliados e os resultados podem ser 

observados na tabela 11. 

 

Tabela 11. Distribuição dos níveis glicêmicos nos grupos de pacientes que utilizaram 
medicamentos e grupo controle. 

Grupo de medicamento (n) Glicemia em jejum  

Valor de referência Desejável 70 a 100 U/L 

SINV (95) 70 a 271 (X= 115,25 ± 35,45; Med = 105) 

ATORV (80) 49 a 275 (X= 119,34 ± 38,77; Med = 108) 

CIPROF (23) 65 a 158 (X= 102,33 ± 23,30; Med = 99) 

BEZAF (22) 71 a 291 (X= 127,48 ± 65,61; Med = 101) 

CTRL (26) 77 a 166 (X= 101,81 ± 21,63; Med = 99) 

Legenda:SINV:Sinvastatina;ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; CIPROF: Ciprofibrato; 
CTRL:Controle; Med: mediana. 

 

A tabela 9 demonstra que nenhum grupo apresentou valores médios dentro do 

desejável para os níveis de glicemia em jejum, sendo o grupo CTRL responsável pelos 

menores valores médios. Entre as estatinas, o grupo SINV demonstrou os menores 

valores médios e entre os fibratos, o grupo CIPROF apresentou os menores valores. 

Os valores de pressão arterial (PAS e PAD) foram avaliados e os valores observados 

da PAS variaram de 90 a 220 mmHg (X=131,96 ± 18,84) e da PAD variaram de 56 a 110 

mmHg (X= 80,22 ± 9,59). Portanto, observa-se que os valores médios da PA dos 

pacientes estiveram próximos dos limites da normalidade. 
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4.6. Análise dos exames complementares 

Os exames complementares obtidos dos prontuários dos 246 pacientes avaliados 

são os seguintes: ECG, TE, CAT, CM, ECO, RX de tórax P.A. e outros. A relação desses 

exames realizados pelos pacientes durante o ano de 2007 está demonstrada na tabela 

12. 

 

Tabela 12.  Distribuição de exames complementares dos pacientes estudados 
realizados em 2007. 

Exames Quantidade % 

Relação:  

Quantidade de exames / Total de pacientes 

ELETRO 207 51,62 0,85 

ECO 59 14,71 0,24 

TE 28 6,98 0,11 

CINTILO 17 4,24 0,07 

RX de PA 90 22,44 0,37 

Outros 34 8,48 0,14 

Total  435 108,48 1,78 

Legenda: ECG:eletrocardiograma; RX:raio X; P.A.:póstero-anterior; ECO: Ecocardiograma; TE:  
teste ergométrico; CM: cintilografia miocárdica. 
 
 

Observa-se que o exame mais realizado pelos 246 pacientes analisados foi o ECG 

(51,62%), seguido do RX de tórax P.A. (22,44%). Foram realizados, no ano de 2007, 1,78 

exames complementares para diagnósticos cardiovasculares por paciente.  

Os outros exames tais como ultrassonografia de carótidas, TC e RM, não foram 

priorizados neste estudo por não se constituírem em exames realizados rotineiramente. 

A figura 8 demonstra a relação de eventos ou procedimentos cardiovasculares 

ocorridos em 2007 em relação aos pacientes analisados. 
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Figura 8. Gráfico de distribuição de eventos e/ou procedimentos cardiovasculares de 246 
pacientes ocorridos ou realizados em 2007. 

 

Foram encontrados 253 eventos e/ou procedimentos cardiovasculares, sendo 236 

(93,28%) eventos e 17 (6,72%) procedimentos.  

A aterosclerose documentada foi o evento de maior freqüência, presente em 132 

(52,17%) pacientes, seguido da angina pectoris, relatada em 60 (23,71%) pacientes. Em 

relação aos procedimentos cardiovasculares, observa-se que o cateterismo cardíaco foi o 

procedimento mais realizado, presente em 11 (4,34%) pacientes, seguido da angioplastia 

transluminal coronária, realizada em 6 (2,37%) pacientes. 

 

4.7 Análise econômica do tratamento das dislipidemias 

Na etapa da análise econômica foram avaliados 246 pacientes, que apresentaram as 

informações suficientes e seguras para a avaliação dos custos diretos decorrentes do 

tratamento das dislipidemias, incluindo aqueles relativos aos medicamentos (220 

pacientes avaliados devido a exclusão dos 26 pacientes do grupo CTRL), exames 

laboratoriais e complementares, ocorrência de eventos e realização de procedimentos, 

todos relacionados a complicações cardiovasculares. 
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4.7.1 Custo da terapia medicamentosa dos pacientes entrevistados 

Em relação aos 220 pacientes estudados na etapa de avaliação econômica referente 

a terapia medicamentosa, observa-se na tabela 13 que o medicamento mais utilizado 

dentre as estatinas foi a SINV com 32.145 comprimidos distribuídos, sendo a 

apresentação de 10mg a mais dispensada (74,10%).   

Já em relação a ATORV, foram dispensados 23.405 comprimidos, sendo a 

apresentação de 20mg a mais utilizada (76,35%). 

 Com relação aos custos gerados pela dispensação desses comprimidos, a ATORV 

apresentou o maior gasto para o sistema público (R$ 69.155,40), seguido da SINV que 

acarretou um custo menor (R$ 2.681,85).  

De maneira geral, o custo total com a dispensação das estatinas ficou em R$ 

71.837,25. 

 
Tabela 13. Distribuição, quantificação e custos dos medicamentos de 220 pacientes em 2007.  

Medicamentos 
Dosagem 

(mg) 
Quantidade 

(comprimidos) 
Valor unitário 

(R$) 
Valor total 

(R$) 

ATORV 10 5.535 1,84 10.184,40 

ATORV 20 17.870 3,30 58.971,00 

SINV 10 23.820 0,07 1.667,40 

SINV 20 3.645 0,07 255,15 

SINV 40 4.650 0,16 744,00 

SINV 80 30 0,51 15,30 

BEZAF 200 5.400 0,25 1.350,00 

BEZAF 400 1.680 1,22 2.049,60 

CIPROF 100 2.920 0,95 2.774,00 

Total   65.550   78.010,85 

Legenda:SINV:Sinvastatina;ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; CIPROF: Ciprofibrato; 
CTRL:Controle; mg:miligrama 

 

No grupo dos fibratos, o BEZAF foi o medicamento mais dispensado com 7.080 

comprimidos, sendo a apresentação de 200mg mais utilizada (76,27%), com um gasto de 

R$ 3.399,60 no total. Já para o grupo CIPROF foram dispensados 2.920 comprimidos a 

um custo de R$ 2.774,00. Portanto, o gasto total com os comprimidos de fibratos 

dispensados foi de R$ 6.173,60. 
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Com a dispensação de 65.550 comprimidos de hipolipemiantes para o tratamento de 

220 pacientes durante o ano de 2007, calcula-se uma média de consumo de 298 

comprimidos por paciente/ano, sendo o gasto gerado por essa dispensação, R$ 

78.010,85, observando-se um custo médio de R$354,59 por paciente/ano. 

 

4.7.2 Custo dos diagnósticos clínicos (exames laboratoriais e complementares) 

Para a análise dos exames laboratoriais e complementares foram considerados 246 

pacientes, incluído o grupo CTRL, e os resultados obtidos podem ser observados nas 

tabelas 14 e 15. 

 

Tabela 14. Distribuição, quantificação e custos dos exames laboratoriais e complementares 
realizados pelos grupos de pacientes que utilizaram estatinas em 2007. 

Exames 

SINV (n=95) ATORV (n=80) 

Quantidade  
Valor unitário 

(R$) 
Valor total 

(R$) Quantidade  

Valor 
unitário 

(R$) 
Valor total 

(R$) 

Laboratoriais             

 

CT 255 1,85 471,75 185 1,85 342,25 

 

LDL-C 249 3,51 873,99 183 3,51 642,33 

 

HDL-C 254 3,51 891,54 185 3,51 649,35 

 

TG 252 3,51 884,52 184 3,51 645,84 

 

AST 195 2,01 391,95 143 2,01 287,43 

 

ALT 167 2,01 335,67 129 2,01 259,29 

 

CPK 193 3,68 710,24 145 3,68 533,6 

Complementares             

 

ELETRO 125 5,15 643,75 47 5,15 242,05 

 

ECO 28 30,72 860,16 19 30,72 583,68 

 

TE 13 30,00 390,00 13 30,00 390,00 

 

CINTILO 8 352,81 2.822,48 3 352,81 1.058,43 

  RX de PA 54 9,05 488,70 20 9,05 181,00 

Legenda: SINV:Sinvastatina;ATORV: Atorvastatina;CT:colesterol total; LDL-C:low density lipoproteins; 
HDL-C:high density lipoprotein; TG:triglicerides; AST:aspartato aminotransferase; ALT:alanina 
aminotransferase; CPK: creatinofosfoquinase; ELETRO: eletrocardiograma; ECO:ecocardiograma; 
TE:teste ergométrico; CINTILO: cintilografia miocárdica; RX de PA: raio X póstero-anterior.  

 

Foram realizados 1.565 exames laboratoriais para o grupo SINV e 1.154 para o 

grupo ATORV. Calcula-se uma quantidade de 2.719 no total de exames laboratoriais 

realizados, sendo 57,55% deles no grupo SINV, ficando 16,47 exames por paciente/ano 

neste grupo e 14,4 exames por paciente/ano no grupo ATORV. 
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Foram realizados 330 exames complementares, sendo 69,09% (228) deles 

realizados pelo grupo SINV, representando 2,4 exames por paciente/ano neste grupo e 

1,2 exames por paciente/ano no grupo ATORV. 

Observa-se que os custos totais relacionados aos exames laboratoriais para o grupo 

SINV foram de R$ 4.559,66 e para os exames complementares de R$ 5.205,09. Já para o 

grupo ATORV esses custos de exames laboratoriais e complementares foram de R$ 

3.360,09 e R$ 2.455,16, respectivamente. 

Os custos totais no grupo SINV representaram, em relação aos exames laboratoriais 

e complementares, R$ 47,99 e R$ 54,79 por paciente/ano, respectivamente.  

Já no grupo ATORV os custos dos exames laboratoriais e complementares, por 

paciente/ano, foram de R$ 42,00 e R$ 30,69, respectivamente. 

No grupo dos fibratos, observa-se na tabela 15 que foram realizados 281 exames 

laboratoriais para o grupo BEZAF e 369 para o grupo CIPROF. Calcula-se uma 

quantidade de 660 exames laboratoriais no total realizado, sendo 55,9% deles no grupo 

CIPROF, ficando 13,2 exames por paciente/ano no grupo BEZAF e 16,0 exames por 

paciente/ano no grupo CIPROF. 

Foram realizados um total de 22 exames complementares, sendo 68,18% (15) deles 

pelo grupo CIPROF, representando 0,33 exames por paciente/ano no grupo BEZAF e 

0,65 exames por paciente/ano no grupo CIPROF. 

Observa-se que os custos totais relacionados aos exames laboratoriais para o grupo 

BEZAF foram de R$ 842,52 e para os exames complementares de R$ 438,75. Já para o 

grupo CIPROF, os custos de exames laboratoriais e complementares foram de R$ 

1.061,23 e R$ 1.216,44, respectivamente. 

Os custos totais no grupo BEZAF representaram, em relação aos exames 

laboratoriais e complementares, R$ 38,29 e R$ 20,89 por paciente/ano, respectivamente.  

Já no grupo CIPROF os custos dos exames laboratoriais e complementares, por 

paciente/ano, foram de R$ 46,14 e R$ 52,88, respectivamente. 

Com relação ao grupo CTRL, observou-se a realização de 320 exames laboratoriais, 

representando 12,3 exames por paciente/ano com um custo total R$ 936,35, sendo R$ 

36,01 por paciente/ano.  

Em relação aos exames complementares, observou-se a realização de 49 exames, 

1,88 por paciente/ano, com um custo total de R$1.215,36, sendo R$ 46,74 por 

paciente/ano. 
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4.7.3 Custo dos procedimentos relacionados às complicações cardiovasculares 

Nesta análise, considerou-se somente os procedimentos que necessitaram de algum 

tipo de intervenção médica, internação ou emergência. 

Na tabela 16 estão relacionados os procedimentos que foram analisados neste 

estudo e suas respectivas identificações na Tabela Unificada do SUS. 

 

Tabela 16. Identificação pelo código da Tabela Unificada do SUS 

Código SUS 
Procedimentos, exames laboratoriais e 

complementares 

02.11.02.001-0 Cateterismo 

04.06.03.001-4 Angioplastia coronariana 

03.03.06.019-0 Infarto Agudo do Miocárdio 

03.03.06.004-2 Síndrome Coronariana Aguda (Angina Instável) 

03.03.06.021-2 Insuficiência Cardíaca (IC) 

03.03.04.014-9 Acidente Vascular Encefálico (AVE) 

03.03.06.001-8 Aneurisma de aorta 

04.06.02.044-2 Revascularização por ponte 

02.02.01.029-5  Colesterol Total (CT) 

02.02.01.028-7 LDL-C 

02.02.01.027-9  HDL-C 

02.02.01.067-8 Triglicérides 

02.02.01.064-3 AST 

02.02.01.065-1 ALT 

02.02.01.032-5 CPK 

02.11.02.003-6 Eletrocardiograma 

02.05.01.003-2 Ecocardiograma 

02.11.02.006-0 Teste Ergométrico 

02.08.01.003-3 Cintilografia miocárdica 

02.04.03.006-4 Raio-X de PA + Lateral 

Fonte: Dados disponíveis em http://tabnet.datasus.gov.br. 

 

Na tabela 17, observam-se as quantidades e custos dos 201 pacientes referentes 

aos procedimentos realizados por esses durante o ano de 2007, todos custeados pelo 

SUS. Nesta etapa não houve realização de procedimentos referentes aos pacientes dos 

grupos BEZAF e CIPROF. 
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Com relação à quantidade de procedimentos realizados por paciente/ano, observa-

se no grupo SINV o valor de 0,32, para o grupo ATORV o valor de 0,06 e para o grupo 

CTRL o valor de 0,15. 

Observa-se ainda que a relação de custos dos procedimentos realizados por 

paciente/ano foram de R$206,59 para o grupo SINV, R$ 57,56 para o grupo ATORV e R$ 

73,21 para o grupo CTRL. 

Calcula-se ainda que os gastos com procedimentos cardiovasculares ocorridos no 

grupo SINV foi cerca de 4 vezes superior ao grupo ATORV. 

 

4.7.4 Custo geral do tratamento das dislipidemias 

Nas tabelas 18 e 19 estão descritos os custos totais do tratamento das dislipidemias 

considerando todas as categorias analisadas. 

 

Tabela 18. Distribuição dos custos dos tratamentos de dislipidemias dos indivíduos 
estudados em 2007 segundo categoria de custos (R$) 

Categoria de custos 
SINV 

(n=95)  
ATORV 
(n=80) 

BEZAF 
(n=22) 

CIPROF 
(n=23) CTRL (n=26)  

Medicamentos 2.681,85 69.155,4 3.399,6 2.774 0 

Exames Laboratoriais 4.559,66 3.360,09 842,52 1.061,23 936,35 

Exames 
Complementares 5.205,09 2.455,16 438,75 1.216,44 1.215,36 

Procedimentos 19.626,44 4.604,95 0 0 1.903,53 

Total 32.073,04 79.575,6 4.680,87 5.051,67 4.055,24 

Legenda:SINV:Sinvastatina;ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; CIPROF: Ciprofibrato; 
CTRL:Controle; 
 

Observa-se na tabela 18 que foram gastos pelo SUS para tratamento das 

dislipidemias por paciente/ano o valor de R$ 337,61 no grupo SINV, R$ 994,69 no 

ATORV, R$ 212,76 no BEZAF, R$ 219,63 no CIPROF e R$ 155,97 no CTRL, lembrando 

que no grupo CTRL não foram contabilizados os custos da categoria medicamentos. 

Na tabela 19, observa-se ainda a porcentagem de cada categoria de custo e sua 

relação com as demais, totalizando 100%.  

Observa-se um custo 2,5 superior do grupo ATORV em relação ao grupo SINV, 

sendo a categoria de custo procedimentos a responsável por 61% dos custos no grupo 
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SINV e a categoria de custo medicamentos a responsável por 86,91% dos custos no 

grupo ATORV. 

 

Tabela 19. Descrição detalhada dos custos dos tratamentos com hipolipemiantes dos indivíduos 
estudados em 2007. 

Categoria de custos 

SINV (n=95)  ATORV (n=80) BEZAF (n=22) CIPROF (n=23) CTRL (n=26)  

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

Medicamentos 2.681,85 8,36 69.155,4 86,91 3.399,6 72,63 2.774 54,91 0 0,00 

Exames Laboratoriais 4.559,66 14,22 3.360,09 4,22 842,52 18,00 1.061,23 21,01 936,35 23,09 

Exames 

Complementares 5.205,09 16,23 2.455,16 3,09 438,75 9,37 1.216,44 24,08 1.215,36 29,97 

Procedimentos 19.626,44 61,19 4.604,95 5,79 0 0,00 0 0,00 1.903,53 46,94 

Total 32.073,04 100 79.575,6 100 4.680,87 100 5.051,67 100 4.055,24 100 

Legenda:SINV:Sinvastatina;ATORV:Atorvastatina;BEZAF:Bezafibrato;CIPROF:Ciprofibrato; CTRL:Controle. 

 

Observa-se que o grupo ATORV necessitou de uma quantidade muito menor de 

exames laboratoriais e complementares e também uma menor ocorrência de 

procedimentos cardiovasculares, diferentemente do grupo SINV que apresentou um gasto 

menor com medicamentos, porém em contrapartida seus usuários necessitaram de uma 

quantidade maior de exames (laboratoriais e complementares) e  uma maior necessidade 

de realização de procedimentos cardiovasculares. 

No grupo dos fibratos, a categoria de custo medicamentos foi a que gerou maior 

gasto em ambos os grupos (BEZAF e CIPROF). Os pacientes do grupo CIPROF 

apresentaram maior necessidade de exames laboratoriais e complementares em relação 

ao grupo BEZAF. 

 Já para o grupo CTRL, a categoria de custo procedimentos foi a de maior impacto 

financeiro. 

 

4.8 Perfil epidemiológico e clínico dos óbitos detectados 

Dos 22 óbitos detectados durante toda a coleta de dados, 5 ocorreram no ano de 

2007, sendo todos submetidos a necropsia, portanto, os dados analisados referentes a 
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esses óbitos foram os seguintes: 5 (100%) indivíduos do sexo masculino, a idade 

variando de 57 a 74 anos (X= 68,2 ± 6,95), representando 1,50% do total de 332 

pacientes analisados.  

Dos 5 óbitos detectados, 3 (60%) utilizaram SINV durante o tratamento, 2 (40%) 

BEZAF. Os eventos e/ou procedimentos constatados nestes óbitos estão demonstrados 

na figura 9 e os custos com essas ocorrências na tabela 20. 

 

Figura 9. Gráfico de distribuição de eventos e/ou procedimentos cardiovasculares 

ocorridos ou realizados nos 5 óbitos detectados  em  2007. 

 

Observa-se que dos 5 óbitos, 4 (80%) deles foram a óbito devido a complicações 

cardiovasculares e 1 por complicações decorrentes de DM. 

 

Tabela 20. Distribuição, quantificação e custos dos procedimentos/eventos cardiovasculares 
ocorridos nos 5 óbitos detectados em 2007. 

Procedimentos/eventos Quantidade  Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Cateterismo 2 614,72 1.229,44 

Angioplastia 1 1.575,72 1.575,72 

IAM 3 463,2 1.389,6 

Angina Instável 2 224,07 448,14 

IC 1 635,87 635,87 

AVE 2 428,87 857,74 

Total 11   6.136,51 

Legenda:IAM:infarto agudo do miocárdio; IC:insuficiência cardíaca; AVE:acidente vascular encefálico. 
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Observa-se na tabela 20 que houve uma relação de 2,2 eventos/procedimentos por 

paciente/ano e os gastos devido a ocorrência desses eventos/procedimentos foram de 

R$ 1.227,30 por paciente/ano. 

A mortalidade total foi de 1,79% no ano de 2007 e de 7,88% em relação ao total de 

279 pacientes estudados (total de pacientes estudados excluído o grupo CTRL). 

Analisando os óbitos, de maneira geral, a SINV apresentou uma mortalidade de 

1,07% com relação ao total de 310 pacientes do estudo e dentro de seu grupo, observou-

se uma mortalidade de 2,47%. 

Já o grupo BEZAF apresentou mortalidade de 0,71% em relação ao total de 

pacientes estudados e de 6,89% dentro de seu grupo.  

 

4.8.1 Custo dos medicamentos dos óbitos detectados 

Nas tabelas 21 e 22 foram descritos os custos dos medicamentos utilizados pelos 

óbitos detectados durante todo o período de coleta de dados do estudo e os específicos 

detectados no ano de 2007, respectivamente. 

 

Tabela 21. Distribuição, quantificação e custos dos medicamentos utilizados pelos 22 óbitos 
detectados. 

Medicamentos 

Dosagem 

(mg) Quantidade (comprimidos) Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

ATORV  10 720 1,84 1.324,80 

ATORV  20 660 3,30 2.178,00 

SINV  10 1.740 0,07 121,80 

SINV 20 180 0,07 12,60 

SINV 40 390 0,16 62,40 

SINV 80 30 0,51 15,30 

BEZAF 200 480 0,25 120,00 

BEZAF 400 0 1,22 0,00 

CIPROF 100 0 0,95 0,00 

Total   4.200   3.834,90 

Legenda:SINV:Sinvastatina;ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; CIPROF: Ciprofibrato; CTRL: 
Controle; mg:miligrama. 

 

Observa-se na tabela 21 um custo total de R$173,85 por paciente/ano em relação à 

categoria de custo medicamento, a prevalência no uso de SINV e os maiores custos 

referentes aos pacientes que utilizaram ATORV. 
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Tabela 22. Distribuição, quantificação e custos dos medicamentos utilizados pelos 5 óbitos 
detectados em 2007  

Medicamentos 

Dosagem 

(mg) Quantidade (comprimidos) Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

SINV 10 120 0,07 8,40 

SINV 20 30 0,07 2,10 

BEZAF 200 420 0,25 105,00 

Total   570   115,50 

Legenda:SINV:Sinvastatina;ATORV: Atorvastatina; BEZAF: Bezafibrato; mg:miligrama. 

 
 

Já na tabela 22 prevaleceu o uso de BEZAF, ocorrendo os maiores gastos neste 

grupo, ou seja, R$ 52,50 por paciente/ano. 
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Por se tratar de um estudo comparativo de fármacos, não existiram conflitos de 

interesse por parte dos pesquisadores envolvidos neste trabalho. 

Constatou-se no presente estudo a prevalência de população idosa. O Estudo de 

Framingham mostrou que o risco cumulativo de DIC aumenta abruptamente após os 60 

até 90 anos quando a partir daí o risco cardiovascular parece chegar a um plateau 

(LLOID-JONEE et al, 1999). A incidência de novos eventos de DIC é maior entre pessoas 

≥ 65 anos e esse grupo é responsável por 83% das mortes por DIC (ROSAMOND et al, 

2007).  

Outro achado relacionado aos aspectos epidemiológicos dos pacientes foi a 

prevalência de sobrepeso/obesidade e a baixa aderência a atividade física. Está bem 

estabelecido que a prática regular de atividade física, evitando o sedentarismo, aumenta 

os níveis de HDL-C, diminui o TG e o LDL-C. Além disso, otimiza-se a depuração pós-

prandial das lipoproteínas e tem efeitos favoráveis sobre a atividade enzimática 

lipoprotéica (XAVIER, 2005).  

Neste estudo ocorreu prevalência de eventos adversos relacionados a problemas 

musculares e parestesias em membros, fato observado em ambos os grupos de estatinas 

e fibratos, sendo compatível com os diversos resultados encontrados na literatura. O 

grupo SINV apresentou uma ocorrência de reações adversas um pouco superior ao grupo 

ATORV, fato também já observado na literatura. Entre os fibratos, o grupo BEZAF 

apresentou-se com o maior número de ocorrências. 

 Estudo do American College of Cardiology e da American Heart Association sobre a 

utilização e segurança das estatinas, definiu 4 síndromes: miopatia (qualquer queixa 

muscular relacionada as estatinas), mialgia (queixa muscular sem elevação de CPK 

sérico), miosite (queixa muscular com elevação de CPK) e rabdomiólise (níveis 

marcadamente elevados de CPK, geralmente >10  vezes o nível superior, associados a 

níveis elevados de creatinina) (PASTERNAK et al, 2002). 

 Um estudo randomizado realizado durante 5 anos com 20.536 pacientes, observou 

que 32,9% dos participantes utilizando SINV queixaram-se de dores musculares 

inexplicáveis ou fraqueza muscular (HEART PROTECTION STUDY GROUP, 2002). 

O estudo INTERHEART, realizado em 52 países, demonstrou que 90% dos casos 

de IAM podem ser explicados pela presença dos chamados fatores de risco tradicionais 

(que segundo o estudo de Framingham são as dislipidemias, HAS, tabagismo e DM), 

acrescidos de outros dois fatores: a obesidade e fatores psicossociais (YUSUF, 2004).  
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Em relação aos efeitos dos hipolipemiantes sobre os exames laboratoriais 

analisados, constatou-se que as estatinas foram os medicamentos que apresentaram 

valores médios mais satisfatórios em comparação aos fibratos, fato que já era esperado 

devido o já conhecido efeito benéfico das estatinas sobre o perfil lipídico.  

Estudos têm demonstrado o efeito prevalente da ATORV no tratamento de 

hipercolesterolemia, como ocorreu no ADDAS (MATALKA et al, 2002), onde se observou, 

em 12 semanas, a redução de 35% no LDL-C com o uso de ATORV 10mg em dias 

alternados e uma redução de 38% nos pacientes que utilizaram diariamente este 

medicamento.  

A utilização da ATORV demonstra resultados clínicos importantes, quando 

comparada a outras estatinas em estudos clínicos randomizados, e é, geralmente, bem 

tolerada na população idosa (ACHARJEE & WELTY, 2008). 

O mesmo pode ser observado com a utilização da SINV, que possui uma ampla 

adesão, principalmente pelo seu custo reduzido, tornando-se assim mais acessível à 

população.  

Estudos também demonstram que a SINV possui efeito benéfico sobre o perfil 

lipídico, como ocorreu no estudo desenvolvido por uma década onde se observou uma 

redução de 30% a 35% do CT, 34 a 42% no LDL-C, 1 a 19% no TG, com 2 a 10 anos de 

utilização. Além de um aumento de 7 a 11% do HDL-C nos primeiros 6 anos de uso 

(MÖLGAARD, WÄRJERSTAM-ELF, OLSSON, 1999). 

Os fibratos possuem sua principal indicação na redução do TG em pacientes com 

hipertrigliceridemia ou resistentes/contraindicados ao uso das estatinas. Como observado 

num estudo comparativo entre os efeitos do CIPROF vs BEZAF sobre o perfil lipídico, 

após 8 semanas o CIPROF apresentou  melhores resultados, com uma redução de 

17,8% vs 12,5% no CT, 22,4% vs 17,2% no LDL-C e 33,9% vs 26,1% no TG, Observou-

se também um aumento no HDL-C de 19,6% vs 24,9%. Comprovando assim o efeito 

maior sobre o TG por ambos os fibratos (BETTERIDGE, O'BRYAN-TEAR, 1996). 

O perfil enzimático apresentou alterações nas enzimas hepáticas AST e ALT, sendo 

de maneira mais pronunciada no grupo dos fibratos. De uma maneira geral a terapia com 

hipolipemiantes, independente de estatinas ou fibratos, necessita ser realizada com o 

monitoramento das enzimas transaminases para avaliação da hepatotoxicidade das 

drogas e da enzima CPK para controle de possíveis miopatias.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22M%C3%B6lgaard%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A4rjerstam-Elf%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olsson%20AG%22%5BAuthor%5D
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Os níveis que merecem atenção para as enzimas AST e ALT são aqueles maiores 

que 3 vezes o limite superior de referência e para a CPK, maior que 10 vezes o limite 

superior de referência (MARTINEZ, NASCIMENTO, 2005), sendo que este evento ocorre 

em cerca de 0,1% dos pacientes (XAVIER, 2004). Além disso, esse acompanhamento 

terapêutico deve ser realizado periodicamente durante todo o tratamento com 

hipolipemiantes. 

A ocorrência de eventos ou procedimentos cardiovasculares, assim como a 

necessidade de realização de exames complementares, foi mais observada no grupo 

SINV, destacando a ocorrência do dobro de exames complementares neste grupo se 

comparado ao ATORV.  

Estudo recente revela que usuários de ATORV têm um risco significativamente 

menor de ocorrência de eventos cardio e cerebrovasculares em relação às estatinas 

SINV e pravastatina (PRAV), o risco relativo de ocorrência ficou entre 0,7 e 0,78, 

respectivamente, sendo que o efeito protetor da ATORV parece ser mais pronunciado em 

indivíduos sem histórico prévio de eventos cardio ou cerebrovasculares (DIELEMAN et al, 

2005).  

Os efeitos benéficos da ATORV nos desfechos cardiovasculares, se comparado às 

outras estatinas, tem sido observado tanto em estudos com intervenções a nível primário 

quanto secundário (PLOSKER, LYSENG-WILLIAMSON, 2007) 

Os diversos estudos de prevenção primária e secundária com a utilização das 

estatinas demonstraram além da redução da morbimortalidade cardiovascular, a redução 

da necessidade de procedimentos como angioplastias ou cirurgias de revascularização 

miocárdica, fato que deve ser levado em consideração na administração de recursos pelo 

SUS, pois a economia imediata com a limitação do fornecimento da medicação a 

população que teria indicação da utilização deste fármaco, poderia ser menor que uma 

economia futura com a realização de procedimentos de alto custo e internações 

hospitalares, que poderiam ser evitadas. 

A análise econômica realizada no presente trabalho demonstrou que o custo com o 

grupo ATORV foi mais elevado em relação ao grupo SINV, fato este que pode ser 

atribuído ao alto custo do medicamento ATORV. Os resultados obtidos revelam que em 

termos quantitativos, o grupo SINV apresentou o maior dispêndio com exames 

laboratoriais e complementares e maior ocorrência de procedimentos/eventos 

cardiovasculares.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lyseng-Williamson%20KA%22%5BAuthor%5D
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A não realização de uma análise de custo-efetividade (ACE) impossibilita a 

comparação entre as duas estatinas para a verificação de qual  estatina seria mais custo-

efetiva, entretanto diversos estudos têm demonstrado que a ATORV apresenta a melhor 

ACE quando comparado  com as demais estatinas  existentes no mercado, com exceção 

da Rosuvastatina que é a estatina mais recentemente lançada no mercado, sendo ainda  

foco de estudos. 

Um estudo realizado na Espanha demonstrou que, após 6 meses, níveis ótimos de 

LDL-C foram alcançados em 62,5%, 45.5%, 43.8%, e 40.5% dos pacientes tratados com 

ATORV, SINV, FLUV e PRAV, respectivamente. A ACE realizada apresentou o melhor 

resultado para a ATORV, seguido de FLUV e SINV, ficando a PRAV como a pior opção 

(TÁRRAGA-LÓPEZ et al, 2005). 

O estudo MIRACL realizou uma ACE com a ATORV em pacientes com síndrome 

coronariana aguda, ocorrendo significativa redução na ocorrência de eventos 

cardiovasculares e demonstrou que 31 a 86% do custo com a aquisição do medicamento 

ATORV foi compensado pela redução no custo associado aos eventos cardiovasculares 

(BULLER et al, 2003). 

A ATORV tem demonstrado efeitos benéficos em vários desfechos cardiovasculares, 

com benefícios em pacientes com risco moderado a alto associados a um baixo custo. 

Fazendo uma ACE, verificou-se uma proporção substancial do custo da aquisição da 

ATORV compensada pela redução nos gastos com cuidados médicos associados aos 

eventos cardiovasculares (PLOSKER, LYSENG-WILLIAMSON, 2007). 

Em relação aos grupos dos fibratos, não houve diferenças importantes a serem 

observadas quanto à análise econômica realizada neste trabalho. 

No presente estudo a mortalidade detectada no ano de 2007 apresentou-se em 

1,79%, sendo a ocorrência de 60% desses óbitos no grupo SINV e 40% no grupo 

BEZAF. 

O efeito esperado da terapia com estatinas seria a redução da mortalidade total, 

entretanto, as estatinas não tem demonstrado reduzir o risco de mortalidade total em 

indivíduos com história clínica de DIC, como prevenção primária de alto risco (RAY et al, 

2010) e um estudo recente de metanálise realizado revelou que a terapia com estatinas 

reduziu a ocorrência de eventos cardiovasculares em homens sem doença manifesta, 

mas não em mulheres. O risco total de mortalidade não foi reduzido pelo uso das 

estatinas em ambos os sexos estudados (PETRETTA et al, 2010). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lyseng-Williamson%20KA%22%5BAuthor%5D
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Outro estudo revelou que a terapia com estatinas associada à dieta e atividade física 

em pacientes moderadamente hiperlipidêmicos, sem história prévia de DCV, é de grande 

benefício na prevenção de eventos cardiovasculares, mas não comprova os benefícios 

em prevenção das causa mortis totais (BUKKAPATNAM, GABLER, LEWIS, 2010). 

Infelizmente, ainda uma grande parcela da população não é tratada de acordo com 

as diretrizes sobre dislipidemias para a prevenção de DCV que geralmente traduzem os 

resultados dos melhores ensaios clínicos e recomendações para maiores benefícios a  

população. 

A determinação da eficácia de tratamentos e procedimentos é de fundamental 

relevância, pois os recursos econômicos são limitados e assim, as prioridades sociais 

devem ser estabelecidas. Não podemos dissociar os nossos atos do contexto 

socioeconômico dos pacientes e do sistema em que estamos inseridos. 
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1) Conclui-se diante dos resultados apresentados que a população idosa foi a 

mais prevalente neste estudo; 

2) Houve certa prevalência de sobrepeso/obesidade nos pacientes analisados; 

3) A SINV foi a estatina e o BEZAF o fibrato mais utilizados pelos pacientes 

usuários do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, 

dispensados na Farmácia Ambulatorial do HCFMRP-USP; 

4) O grupo ATORV e o grupo BEZAF foram os que apresentaram valores médios 

mais elevados em relação ao perfil lipídico; 

5) Ambos os grupos dos fibratos apresentaram valores médios mais elevados no 

perfil enzimático; 

6) Ocorreu um número significativo de eventos/procedimentos cardiovasculares 

realizados nos pacientes entrevistados, sendo que a aterosclerose documentada e a 

angina pectoris foram os eventos mais freqüentes detectados e o cateterismo cardíaco, o 

procedimento mais solicitado; 

7) O grupo SINV apresentou a maior ocorrência de eventos/procedimentos 

cardiovasculares e consequentemente maior custo com relação a este quesito; 

8)  Com relação a análise econômica total, o grupo ATORV acarretou maior 

custo do tratamento; 

9) A detecção de óbitos foi maior no grupo SINV; 

10) Estes achados demonstram que os indivíduos estudados constituem uma 

população de alto risco cardiovascular para a qual os medicamentos prescritos estão 

corretamente indicados. 
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