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Resumo

Abstract

Introdução: A doença cardiovascular (DCV) constitui
uma das principais causas de morbimortalidade a nível mundial. O risco cardiovascular SCORE (Systematic
Coronary Risk Evaluation) estima o risco a 10 anos de
um evento aterosclerótico fatal. O uso do ácido acetilsalicílico (AAS) em doentes com DCV prévia associa-se
a uma diminuição da mortalidade e de novos eventos
cardiovasculares, estando comprovado o seu benefício.
No entanto, em contexto de prevenção primária (PP),
atendendo à menor incidência de eventos cardiovasculares, o balanço risco-benefício é menos claro.

Introduction: Cardiovascular disease (CVD) is one
of the main causes of morbimortality worldwide. The
cardiovascular risk SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation) estimates a 10-year risk of a fatal atherosclerotic event. The use of acetylsalicylic acid (AAS) in
patients with existing DCV is associated with decreased mortality and lower occurence of new cardiovascular episodes, corroborating its benefits. However, in the
primary prevention (PP) framework, and given the lower
incidence of cardiovascular events, the risk-benefit ratio
is less clear.

Objetivos: Avaliar a prevalência da prescrição do AAS
na prevenção primária de eventos cardiovasculares nos
doentes de muito alto risco (SCORE ≥ 10%) e verificar
se existe maior taxa de prescrição naqueles que apresentam vários fatores de risco. Como objetivos secundários pretende-se avaliar a prevalência desses fatores
de risco e caraterizar a população, definindo o perfil do
doente elegível para AAS.

Aims: To assess the prevalence of AAS prescription in the
PP of cardiovascular episodes in very high-risk patients
(SCORE ≥ 10%) and to verify whether there is a lower
rate of prescriptions in patients presenting several risk
factors. The secondary aim is to evaluate the prevalence
of these risk factors and to characterise the population,
while defining patient’s eligibility profile for AAS.

Métodos: A população do estudo foram doentes com Diabetes Mellitus (DM) com idades entre os 50 e os 70 anos,
de muito alto risco cardiovascular, sem doença cardiovascular aterosclerótica documentada, da Unidade de Saúde
Familiar S. Félix/Perosinho. Foram selecionados todos os
doentes diabéticos que apresentassem concomitantemente um ou mais fatores de risco cardiovasculares.

*
**

Methodology: The study population was constititued
by patients with Diabetes Mellitus (DM), aged between
50 and 70 years old, classified as very high cardiovascular risk and without any documented atherosclerotic
cardiovascular disease, from the Unidade de Saude Familiar S. Félix/Perosinho (Family Health Unit of S. Félix/
Perosinho). All diabetic patients presenting one or more
cardiovascular risk factors were selected.

Médica Interna de MGF, USF S. Félix/Perosinho
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Resultados: Obteve-se uma amostra final de 234 doentes (72,2%), com uma média de idades de 62 anos e
com uma distribuição homogénea entre os sexos. Desta amostra, 24,8% dos doentes encontravam-se sob
terapêutica com AAS em PP. Nenhum doente apresentava diagnóstico de DM isolada, e que quanto maior o
número de fatores de risco cardiovasculares, maior a
percentagem de prescrição de AAS.

Results: A final sample of 234 patients (72.2%) was
considered, with a age mean of 62 years and homogeneous distribution between female and male. From
this sample, 24.8% of the patients were undergoing AAS
therapeutics for PP. None of these patients were diagnosed with isolated DM, and the higher the number of
cardiovascular risk-factors, the higher the percentage of
AAS prescriptions.

Discussão: A taxa de prescrição de AAS como PP encontrada neste estudo reflete a variabilidade nas indicações para prescrição. O doente elegível não se encontra
sob AAS como PP (75,2%). Assim, a definição do perfil
do doente elegível é crucial atendendo que permitirá realizar estudos mais dirigidos a este grupo.

Discussion: The rate of AAS prescriptions for PP determined in this study reflects the variability in the guidelines
for prescription. The elegible patients is not udergoing
AAS therapeutics for PP (75.2%). As such, a robust definition for elegible patient is crutial for the development
of studies tailored for this group.
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Introdução
A doença cardiovascular (DCV) constitui uma das principais causas de morbimortalidade a nível mundial,
tendo sido responsável por 15 milhões de mortes em
2015.1 O risco cardiovascular SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) estima o risco a 10 anos de um
evento aterosclerótico fatal, sendo considerados indivíduos de baixo risco aqueles com SCORE <1%, de risco
moderado aqueles com SCORE ≥ 1 e < 5%, de alto risco
aqueles com SCORE ≥ 5 e < 10%, e de muito alto risco
aqueles com SCORE ≥ 10%.2
O reconhecimento do mecanismo trombótico na DCV
despoletou a realização de ensaios clínicos debruçados
na eficácia dos fármacos antitrombóticos na prevenção
da DCV.3 O uso do ácido acetilsalicílico (AAS) em doentes com DCV prévia - prevenção secundária - associa-se
a uma diminuição da mortalidade e de novos eventos
cardiovasculares, estando claramente comprovado o
seu benefício.4,5 Em contexto de prevenção primária
(PP), atendendo à menor incidência de eventos cardiovasculares nesta população, o balanço risco-benefício
é menos claro, sendo alvo de controvérsia, plasmada
nas recomendações divergentes das principais linhas
de orientação clínica. A Direção-Geral da Saúde (DGS)
não defende o uso de AAS em PP.6 Além disso, também
a European Society of Cardiology (ESC) defende que o
AAS não tem indicação em doentes sem DCV ou doen-
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ça cerebrovascular, pelo risco hemorrágico associado.7
Por outro lado, a United States Preventive Services Task
Force (USPSTF) recomenda o AAS em baixa dose, na
PP de DCV e cancro coloretal (CCR), em adultos dos 50
aos 59 anos, cujo risco de DCV seja igual ou superior a
10% aos 10 anos, que não apresentem risco hemorrágico e com uma esperança de vida de pelo menos 10
anos (força de recomendação grau B). Ainda segundo a
USPSTF, nos adultos com idades compreendidas entre
os 60 e 69 anos, com risco de DCV igual ou superior a
10%, a decisão de iniciar AAS deve ser individualizada;
enquanto que naqueles com idade inferior a 50 anos e
igual ou superior a 70 anos, não existe uma recomendação para iniciar AAS em PP.8 De acordo com as guidelines do American College of Chest Physicians (ACCP) o
AAS em baixa dose (75-100 mg/dia) pode ser usado em
indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, que
não apresentem DCV sintomática.9 O recurso ao AAS
em PP é também corroborado pela American College
of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA),
que advoga o seu uso em baixa dose, se a estimativa
de risco cardiovascular for superior a 10% nos 10 anos
seguintes.10 Também a American Diabetes Association
(ADA) considera a terapêutica com AAS (75-162 mg/
dia) como PP, em diabéticos cujo risco cardiovascular
seja superior a 10% aos 10 anos, na ausência de risco
hemorrágico aumentado.11
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A base racional da utilização de AAS em PP baseia-se na
perceção do risco cardiovascular como um continuum,
discordante da dicotomização atual da terapêutica com
AAS, usado quase exclusivamente em prevenção secundária. Assim, no amplo espetro de risco, é razoável
assumir que, indivíduos sem DCV prévia mas cujo risco
cardiovascular seja considerável, poderá existir benefício no uso de terapêutica antiagregante, desde que não
exista contraindicação hemorrágica.
Em PP, os ensaios clínicos demonstraram uma associação entre o uso de AAS e a diminuição do risco relativo
de enfarte agudo do miocárdio (EAM) em 20% aos 10
anos e a eventual diminuição do risco relativo de mortalidade total em 6-8% aos 10 anos. Por outro lado, não
teve impacto significativo no acidente vascular cerebral
(AVC), tendo-se mesmo associado a aumento de 54%
aos 10 anos no risco relativo de hemorragia extracraniana não-fatal.12
De acordo com Fiscella K. et al, no grupo dos homens
entre os 45 e os 79 anos e no grupo das mulheres entre
os 55 e os 79 anos, 87% dos homens e 16% das mulheres são potencialmente elegíveis para AAS em PP. As
taxas de recomendação médica para o uso de AAS são
baixas no grupo dos doentes elegíveis, sendo respetivamente de 34% e 42%.13 Segundo os dados da National Health Interview Survey (NHIS), entre 2012 e 2015,
23,3% dos inquiridos reportaram tomar AAS como PP.14
Alguns autores sugerem que na prática clínica deve
ser avaliada a elegibilidade individual para terapêutica
com AAS, através da avaliação do risco de DCV major
(morte, enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular
cerebral) aos 10 anos.12 Os doentes com risco superior
a 20% são elegíveis para AAS em baixa dose, aqueles
com risco entre 10 e 20% são potencialmente elegíveis,
e aqueles que apresentem risco inferior a 10% não são
candidatos.3 Deve ainda ser avaliada a segurança terapêutica (história pessoal relacionada com o risco hemorrágico) e a preferência individual de cada um.3
O ensaio clínico randomizado e multicêntrico JPAD
(Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis with
Aspirin for Diabetes), demonstrou recentemente que
o uso prolongado (superior a 10 anos) de AAS em baixa dose enquanto PP, não se associou a diminuição
de eventos cardiovasculares em doentes japoneses
com diabetes mellitus tipo 2. Por outro lado, o AAS
associou-se a aumento significativo da incidência de
hemorragia gastrointestinal.15

A iniciativa Milion Hearts®16, que pretende evitar 1 milhão de EAM e AVC em 2017, promove a prevenção de
DCV através da atuação nos seguintes setores: AAS
quando indicado, controlo da pressão arterial, controlo
da dislipidemia e cessação tabágica.
Atualmente decorrem alguns ensaios clínicos sobre o
uso de AAS em PP em alguns subgrupos de doentes,
nomeadamente: ARRIVE17 (Aspirin to Reduce Risk of
Initial Vascular Events), ASPREE18 (Aspirin in Reducing
Events in the Elderly), ASCEND19 (Study of Cardiovascular Events in Diabetes) e ACCEPT-D1120 (Aspirin and
Simvastatin Combination for Cardiovascular Events Prevention Trial in Diabetes), que certamente contribuirão
para clarificar o seu risco/benefício.
Os objetivos primários deste trabalho são avaliar a prevalência da prescrição do AAS na prevenção primária
de eventos cardiovasculares nos doentes de muito alto
risco e verificar se existe maior taxa de prescrição de
AAS em doentes que apresentam concomitantemente
vários fatores de risco cardiovasculares.
Como objetivos secundários pretende-se avaliar a prevalência de fatores de risco cardiovasculares nomeadamente, diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial
(HTA), alteração do metabolismo dos lípidos, obesidade
e tabagismo; caraterizar a população relativamente às
contraindicações existentes para antiagregação com
AAS, número e classe de fármacos antihipertensores
e cumprimento do alvo de colesterol LDL (Low Density
Lipoprotein), definir o perfil do doente elegível para AAS
de acordo com a ADA e identificar a prevalência desse
perfil, permitindo que estudos futuros possam partir
deste valor como distribuição.

Métodos
Estudo observacional, transversal e analítico, realizado
através da consulta do processo clínico informatizado
(SClínico®) nas áreas: registo clínico da consulta em
subjective (S), objective (O), assessment (A), plan (P);
ficha individual de saúde; programa de diabetes; registo
de resultados dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica; e lista de problemas. Para a pesquisa
da medicação habitual do utente foi consultado o separador “medicação” do SClínico®.
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A população do estudo correspondeu aos utentes diabéticos com idades compreendidas entre os 50 e os 70
anos e com risco cardiovascular SCORE muito alto (≥
10%), sem doença cardiovascular aterosclerótica documentada, da Unidade de Saúde Familiar (USF) S. Félix/
Perosinho, do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)
Espinho/Gaia. Foram selecionados todos os utentes diabéticos - codificação T89 e T90 na Internacional Classification of Primary Care (ICPC-2) - que apresentassem
concomitantemente um ou mais fatores de risco cardiovascular como: HTA (codificação K86 na ICPC-2), alteração do metabolismo dos lípidos (codificação T93 na
ICPC-2), obesidade (codificação T82 na ICPC-2) e tabagismo (codificação P17 na ICPC-2). Foram considerados
critérios de exclusão: a ausência de registo de dados,
a presença de eventos cardiovasculares prévios, a presença de contra-indicações para o uso de AAS.
A determinação da dimensão da amostra teve em conta
o erro padrão e o nível de confiança ou previsão das estimativas, fixados para o estudo. Definiu-se um erro padrão de 5%, procurando um nível de confiança de 95%,
para uma população total de 636 doentes. Porque não
existe informação ao nível nacional sobre a prevalência
do uso do AAS como PP nos doentes com muito alto risco cardiovascular SCORE, assumiu-se uma prevalência
de exposição de 50%, tendo-se obtido uma dimensão
amostral de 324 utentes. Para o cálculo da dimensão
da amostra recorreu-se à aplicação informática Sample Size Calculator®. Ordenou-se e numerou-se a população pelo número de utente do Sistema Nacional de
Saúde (SNS). A sequência da amostra gerou-se a partir
da aplicação RANDOM.ORG®.

Foram recolhidos dados relativos ao número de utente
do SNS, idade, género, peso, índice de massa corporal
(IMC), codificação na ICPC-2 de T86-T93-T82-P17, presença de eventos cardiovasculares secundários, presença de úlcera gástrica, uso de corticoterapia, uso de
anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), presença de
púrpura, reacção adversa prévia ao AAS, valor da taxa
de filtração glomerular (TFG), valor de colesterol LDL,
medicação antihipertensora, medicação hipolipemiante
e uso atual de AAS.
Os dados foram introduzidos e analisados com recurso
ao programa de software informático Microsoft Excel
2013®. As variáveis contínuas foram sumariadas através da média, mínimo e máximo, e as variáveis categóricas através do cálculo de frequências absolutas (n) e
relativas (%).

Resultados
A amostra inicial deste estudo englobou um total de 324
utentes diabéticos, com idades compreendidas entre os
50 e os 70 anos. Contudo, foram excluídos 90 (27,8%)
utentes, dos quais 3,7% por ausência de dados, 9,3%
por contra-indicação para AAS e 14,8% por evento cardiovascular prévio. Relativamente às contra-indicações
para a terapêutica com AAS, verificou-se que a grande
maioria se deveu ao uso prolongado de AINES, sendo
uma minoria limitada pela presença de doença renal
crónica (quadro I).

Quadro I. Caraterização das exclusões por contra-indicação à terapêutica com AAS.

n

Fármacos

Úlcera
gástrica

AINES

Corticoterapia

Púrpura

Reacção adversa

Doença renal
crónica

2

24

0

2

0

2

Obteve-se assim uma amostra final de 234 utentes
(72,2%), com uma média de idades de 62 anos e com uma
distribuição relativamente homogénea entre ambos os sexos: mulheres 51% (n=119) vs homens 49% (n=115).
Desta amostra 24,8% (n=58) dos utentes encontravam-se sob terapêutica com AAS em prevenção primária.
Relativamente à presença concomitante de outros de
fatores de risco cardiovasculares, além da DM, verificou-se que 81,2% (n=190) tinha diagnóstico de HTA,
64,9% (n=152) tinha dislipidemia, 48,7% (n=114) tinha
obesidade e 12,8% (n=30) tinha hábitos tabágicos.
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No que respeita ao somatório de fatores de risco cardiovasculares, verificámos que nenhum utente da amostra
apresentava apenas diagnóstico de DM isolada, sem
associação a mais nenhum fator de risco cardiovascular,
sendo que a maioria dos utentes deste subgrupo, 38%
(n=89), apresentava quatro fatores de risco (figura 1). Foi
também estudada a relação entre o número de fatores de
risco cardiovasculares e a prescrição de AAS, tendo-se verificado uma tendência entre estas duas variáveis, ou seja,
quanto maior o número de fatores de risco cardiovasculares, maior a percentagem de prescrição de AAS, excepto
naqueles com três fatores de risco (quadro II).
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Figura 1. Distribuição do somatório dos fatores de risco
cardiovasculares na amostra estudada.

Legenda: FR – fator de risco.

Quadro II. Relação entre o número de fatores de risco
cardiovascular e a prescrição de AAS.
Nº fatores de risco
(FR)

N

Prescrição de AAS
% parcelar (N)

7

4

100,0% (N = 4)

6

23

34,8% (N = 8)

5

74

28,4% (N =21)

4

89

22,5% (N = 20)

3

37

10,8% (N = 4)

2

7

14,3% (N = 1)

1

0

0,0% (N = 0)

Total

234

24,8% (N = 58)

Considerando o subgrupo da amostra de utentes com
risco cardiovascular SCORE muito alto (≥ 10%) com presença concomitante de HTA (81,2%), verificámos que,
em média, a maioria se encontrava medicada com 1,9
fármacos antihipertensores, sendo os fármacos diuréticos a classe terapêutica mais prescrita (32,5%), seguida
dos antagonistas do receptor da angiotensina-II (ARA-II)
(24,9%) (quadro III). A associação mais frequentemente
prescrita foi a de diurético e ARA-II (48,7%), seguida da
associação de diurético e inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) (41,0%) (quadro IV).
Dos doentes da amostra, 64,95% apresenta alteração
do metabolismo dos lípidos (T93) e encontra-se medicado com terapêutica hipolipemiante. Considerando os
doentes codificados com “T93”, a maioria não atinge os
valores alvo de LDL, sendo que 12,5% apresenta um valor de LDL inferior a 70 mg/dL, 36,8% tem um valor de
LDL inferior a 100 mg/dL e 50,7% apresenta um valor
de LDL superior a 100 mg/dL.
Na análise do controlo metabólico na nossa amostra
observámos que cerca de um terço dos utentes apresentava valores de hemoglobina glicada (HbA1c) entre
os 6-7%, e que uma percentagem semelhante (29%)
apresentava valores iguais ou superiores a 8% (figura
2). Neste último subgrupo de utentes, mais concretamente naqueles com valores de HbA1c superiores a
9%, a maioria era do sexo masculino (51,8%), com uma
média de idades de 63,34 anos.

Quadro III. Fármacos antihipertensores prescritos na amostra.
HTA

Diurético

ARA

IECA

BCC

β-Bloqueador

N

190

120

92

75

45

37

%

81,2

63,2

48,9

39,5

23,7

19,5

Média de fármacos antihipertensores
1,942105

Quadro IV. Associações de fármacos antihipertensores mais frequentes na amostra.
Diurético

ARA

IECA

BCC

β-Bloqueador

Associação

N = 78

38

32

5

3

N

100%

48,7

41,0

6,4

3,8

%
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Discussão
Para avaliar a magnitude esperada na redução de eventos cardiovasculares primários com a terapêutica com
AAS é essencial estimar o risco cardiovascular basal de
cada utente. Para este propósito, no nosso estudo, utilizámos a avaliação de risco SCORE, recomendada pela
ESC, e amplamente usada na prática clínica.
Neste estudo incluímos os utentes diabéticos com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos e com
risco cardiovascular SCORE muito alto (≥ 10%), ou seja,
com um ou mais fatores de risco cardiovascular e/ou
lesão dos órgãos-alvo.
Relativamente ao valor alvo de colesterol LDL, apenas
12,5% apresentava um valor inferior a 70 mg/dl, preconizado para os utentes de muito alto risco cardiovascular.
Importa salientar que neste estudo não foram estudadas reduções de LDL iguais ou superiores a 50%. O valor
encontrado poderá estar relacionado com a não atualização dos clínicos relativamente às guidelines mais recentes, com doses subterapêuticas dos fármacos hipolipemiantes e com fatores intrínsecos do utente.
No que respeita aos valores de HbA1c encontrados,
observámos que aproximadamente 52% dos utentes
da amostra apresentava valores de hemoglobina glicada (HbA1c) inferiores a 7% e 29% apresentava valores
iguais ou superiores a 8% (figura 2). De acordo com o
relatório do Observatório Nacional da Diabetes, 68%
dos utentes do Sistema Nacional de Saúde (SNS) apresentava HbA1c < 7% (2015) e 20,3% apresentava um
valor de HbA1c superior a 8% (2015).21
Figura 2. Caraterização do controlo metabólico na nossa
amostra em termos de HbA1c.
Distribuição do número de utentes de
acordo com os valores de HbA1c

Neste estudo, como não era conhecida a distribuição dos
utentes elegíveis da população de diabéticos, foi considerado o valor de 50% (com este estudo verificámos que
a distribuição dos utentes elegíveis foi de 72,2%).
No entanto, devemos ter em conta que o nosso estudo
apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, neste estudo não foram considerados outros subgrupos
de doentes de muito alto risco cardiovascular, nomeadamente, utentes não diabéticos com SCORE ≥ 10%,
utentes não diabéticos com doença renal crónica grave, utentes com doença cardiovascular documentada
(aneurisma da aorta, doença arterial periférica). Em
segundo lugar, no subgrupo de utentes sob terapêutica
com AAS, não foram analisadas outras indicações terapêuticas para além do uso em PP de eventos cardiovasculares (ex. enxaqueca). Relativamente às contraindicações para uso do AAS não foram considerados
outros fatores, como a pressão arterial mal controlada.
Além disso, a escassez de estudos comparativos nacionais e os registos clínicos omissos, são outros fatores
que dificultam a interpretação dos resultados.
A taxa de prescrição de AAS como PP encontrada neste
estudo (24,8%) reflete a variabilidade nas indicações
para prescrição. Este é um valor idêntico ao observado
ao estudo da NHIS14 (23,2%).
Assim, podemos inferir que o perfil do utente encontrado na amostra do nosso estudo corresponde a um
utente do sexo feminino, com uma idade média de 62
anos, diabético, hipertenso, provavelmente obeso e
com alteração do metabolismo dos lípidos. Além disto,
verificámos que o doente elegível não se encontrava
sob AAS como PP (75,2%). A definição do perfil do doente elegível é crucial atendendo que permitirá realizar
estudos mais dirigidos a este grupo populacional. No
futuro, o desenvolvimento de novos estudos neste subgrupo de utentes, poderá clarificar as recomendações
para a prescrição de AAS em PP.
Em suma, mesmo antes que a comunidade científica
possa avaliar o papel específico do AAS na PP, com resultados conclusivos derivados de ensaios clínicos em
curso, parece razoável antecipar esta recomendação
em indivíduos selecionados, com muito alto risco de
eventos cardiovascular. Esta estratégia pode contribuir
para evitar muitos destes eventos, bem como as suas
consequências, a grande maioria das vezes traduzidas
em efeitos nefastos para os utentes, SNS e economia nacional. Assim, o bom senso clínico continua a prevalecer
no contexto de uma decisão terapêutica individualizada,
após discussão das preferências individuais do utente e
da apresentação dos benefícios e riscos da terapêutica.
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