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1- SINOPSE 

A cardiopatia isquêmica (CI) é a principal causa de mortalidade em pacientes 

com Diabete Melito (DM) tipo 2. A doença coronariana é mais grave e extensa 

nestes pacientes. O excesso de mortalidade deve-se ao agrupamento de fatores de 

risco convencionais e a fatores especificamente relacionados ao DM. Os pacientes 

diabéticos apresentam também peculiaridades em relação às manifestações 

clínicas. A acurácia dos diversos métodos diagnósticos não invasivos utilizados para 

o diagnóstico de cardiopatia isquêmica não foi ainda suficientemente avaliada em 

estudos prospectivos de pacientes diabéticos. 

Os objetivos deste estudo foram analisar as manifestações clínicas e os 

testes diagnósticos não invasivos para a presença de cardiopatia isquêmica em 

pacientes com DM tipo 2; determinar as características clínicas e laboratoriais dos 

pacientes portadores de Cl e descrever os fatores de risco (como razão de chance) 

associados à presença de Cl de um modo geral e da forma assintomática. 

Foram estudados 120 pacientes ambulatoriais com DM tipo 2 (64 homens e 

56 mulheres) com idades de 59 ± 8 anos e duração conhecida do DM de 11 ± 7 

anos. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação clínica para detectar 
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complicações crônicas e responderam ao questionário cardiovascular da 

Organização Mundial de Saúde para identificar a presença de angina do peito, 

infarto do miocárdio e claudicação intermitente. Foram realizados eletrocardiograma 

de repouso e cintilografia miocárdica com dipiridamol (técnica planar). A presença de 

cardiopatia isquêmica foi definida pelo questionário cardiovascular e/ou alterações 

eletrocardiográficas de acordo com o código Minnesota e/ou alterações na 

cintilografia miocárdica (isquemia ou necrose). 

A Cl foi diagnosticada em 53 (44%) dos pacientes. Nestes pacientes o 

questionário cardiovascular foi positivo em 24 (45%), as alterações do ECG em 28 

(53%). A cintilografia miocárdica foi positiva em 30 (57%) e em 9 (17%) foi o único 

exame alterado. Portanto o questionário cardiovascular e o eletrocardiograma 

estabeleceram o diagnóstico de Cl em 83% dos casos. A comparação entre a 

cintilografia pelo método planar e SPECT foi realizada em vinte e três pacientes. 

Houve uma concordância diagnóstica em 83% dos casos. 

Os pacientes com Cl eram mais velhos (61 ± 7 vs. 58 ± 9 anos) com maior 

índice de massa corporal (28 ± 4 vs. 26± 5 kg/m2) e apresentavam níveis de pressão 

arterial sistólica (164 ± 23 vs. 152 ± 27 mm/Hg), de glicose plasmática em jejum (194 

± 77 vs. 167 ± 61 mg/dl) e de triglicerídeos (175 vs. 125 mg/dl) mais elevados. Os 

fatores de risco associados à presença de Cl, após ajuste pela análise de regressão 

logística foram a pressão arterial sistólica, níveis séricos de glicose e de 

triglicerídeos e a idade. Os pacientes com Cl apresentavam mais freqüentemente 

outras complicações macroangiopáticas. 
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Vinte e nove pacientes (55%) com o diagnóstico de Cl não apresentavam 

nem haviam apresentado manifestações de desconforto precordial. Os fatores de 

risco associados à Cl assintomática, após análise de regressão logística, foram a 

presença de neuropatia autônoma e nefropatia e menor índice de massa corporal 

Em conclusão, a presença de Cl nesta amostra de pacientes diabéticos do 

tipo 2 foi estabelecida em 83% dos casos por história clínica e ECG padronizados. A 

cintilografia miocárdica apresentou uma resolução diagnóstica menor do que o 

esperado, provavelmente por fatores específicos relacionados ao diabete. A 

presença de Cl nestes pacientes foi significativamente associada com o aumento da 

pressão arterial sistólica, da idade, dos níveis de glicose e de triglicerídeos e do 

índice de massa corporal. A forma assintomática da Cl foi associada à presença de 

neuropatia autônoma e nefropatia diabéticas e menor índice de massa corporal. A 

análise de desfechos cardiovasculares definitivos nesta amostra de pacientes após 

um período de acompanhamento será importante para confirmar a acurácia dos 

critérios diagnósticos utilizados e dos fatores de risco associados. 



2 -SUMMARY 

lschemic heart disease is the main cause of mortality in type 2 diabetic patients. 

Coronary artery disease (CAD) is more severe and extensive in these patients. The 

excess mortality rate is due to a clustering of conventional and diabetes-specific risk 

factors. The clinicai presentation of CAD in diabetic patients could be atypical in a 

significant proportion of patients. The significance of non-invasive methods 

commonly used to diagnose CAD in diabetic patients was not evaluated in 

prospective studies. 

The aims of this study were to analyze the clinicai manifestations and non

invasive diagnostic tests (ECG and myocardial scintigraphy) for the diagnosis of 

CAD; to establish the clinicai and laboratory characteristics of the patients with CAD 

and to describe the risk factors (as odds ratio) associated with CAD in general and 

with silent CAD. 

One-hundred and twenty type 2 diabetic outpatients (64 males, 56 females) with 

a mean age of 59 ± 8 years and known duration of diabetes of 11 ± 7 years. The 

patients undergone a clinicai evaluation to detect chronic complications and 

answered the World Health Organization Cardiovascular questionnaire to identify the 
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presence of angina, myocardial infarction, and intermittent claudication. Rest ECG 

and dipyridamol myocardial scintigraphy (planar technique) were also performed. The 

diagnosis of CAD was established based on the questionnaire, and/or ECG 

alterations classified according Minnesota code and/or abnormalities (ischemia or 

necrosis) on myocardial scintigraphy. 

CAD was established in 53 (44%) of the patients. The presence of angina or 

previous infarct according to the cardiovascular questionnaire was identified in 24 

(45%) patients and abnormalities of ECG in 30 (57%) patients. Myocardial 

scintigraphy was abnormal in 30 (57%) cases and it was the only abnormal test in 9 

(17%). Therefore the cardiovascular questionnaire and ECG established the 

diagnosis of CAD in 83% of the patients. Planar and SPECT scintigraphy were 

compared in 23 patients and a diagnostic concordance rate of 83% was observed. 

Patients with CAD were older (61 ± 7 vs. 58± 9 years) , had an increased body 

mass index (28 ± 4 vs. 26 ± 5 kglm\ and presented higher leveis of systolic blood 

pressure (164 ± 23 vs. 152 ± 27 mm/Hg), plasma glucose (194 ± 77 vs. 167 ± 61 

mg/dl) and triglyceride leveis (175 vs. 125 mg/dl). Multiple logistic regression analysis 

confirmed that age, systolic blood pressure, plasma glucose and triglycerides leveis 

remained significantly associated to CAD. Patients with CAD presented also more 

frequently other macroangiopathic complications. 

In 29 (55%) patients with CAD there was no report of precordial discomfort. The 

risk factors associated to asymptomatic CAD after a multiple logistic regression 

analysis were autonomic neuropathy, nephropathy and body mass index . 

In conclusion, the diagnosis of CAD in this sample of type diabetic patients was 
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based on the cardiovascular questionnaire and ECG abnormalities in 83% of the 

cases. Myocardial scintigraphy presented a diagnostic performance lower than 

expected, probably due to specific factors related to diabetes condition. CAD was 

significantly associated with increased leveis of systolic blood pressure, of plasma 

glucose leveis, triglycerides leveis and body mass index, and older age. 

Asymptomatic CAD was significantly associated with autonomic neuropathy and 

nephropathy and body mass index. Analysis of cardiovascular outcomes in this 

sample of type 2 diabetic patients after a follow-up period will be important to 

establish the accuracy of the diagnostic criteria employed and the associated risk 

factors. 



3 - INTRODUÇÃO 

3.1 -INTRODUÇÃO GERAL 

O Diabete Melito (DM) pode determinar alterações estruturais e funcionais do 

coração que levam à Cardiopatia lsquêmica (CI) !11 e à cardiomiopatia !21.Há 

evidências clínicas e experimentais que indicam que os pacientes diabéticos podem 

apresentar cardiomiopatia, independente da presença de isquemia miocárdica !31. A 

presença de insuficiência cardíaca congestiva é cerca de duas vezes mais freqüente 

em pacientes com DM em geral !41 e nos pacientes com infarto agudo do miocárdio 

(IAM). Alterações do desempenho da função do miocárdio, especialmente da função 

diastólica, foram descritas em pacientes diabéticos em diversas situações, 

principalmente associadas a alterações da homeostase pressórica [3-41 . Pacientes 

diabéticos normotensos e normoalbuminúricos não apresentam alterações da função 

ventricular [SJ_ Estas observações sugerem que a função miocárdica dos pacientes 

diabéticos é particularmente sensível a fatores que induzem sobrecarga (hipertensão 

arterial) ou isquemia miocárdica. Os mecanismos relacionados ao desenvolvimento 

da cardiomiopatia diabética ainda não estão completamente estabelecidos, podendo 

estar relacionados a alterações estruturais por um maior acúmulo de tecido fibroso, 

formação de microaneurismas e proliferação de capilares no miocárdio e alterações 
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as função metabólica da célula miocárdica 16-81 . 

A doença aterbsclerótica das coronárias, levando à Cl, é a principal 

complicação cardiovascular do DM, constituindo-se na principal causa de morte em 

pacientes com DM tipo 2 19-131. No presente trabalho serão revisados apenas os 

aspectos relacionados à Cl em pacientes diabéticos tipo 2. 

3.2- CARDIOPATIA ISQUÊMICA NO DIABETE MELITO TIPO 2 

3.2.1 -Dados Epidemiológicos 

O DM está associado a um aumento de 2 a 3 vezes na prevalência de doença 

cardiovascular, mesmo ajustando-se para outros fatores de risco como HAS, hábito 

de fumar, hipercolesterolemia e hipertrofia de ventrículo esquerdo 1131. Estudos de 

autópsia demonstraram que a doença aterosclerótica, em pacientes diabéticos, 

compromete um maior número de vasos e é mais extensa ao longo de um mesmo 

vaso 114' 151. Estudos angiográficos realizados mais recentemente confirmaram que 

pacientes diabéticos que apresentam Cl estabelecida têm mais freqüentemente 

lesão de múltiplos vasos coronarianos do que os pacientes não diabéticos 116-201. 

Os pacientes diabéticos, de uma maneira geral, apresentam mais 

complicações durante e após um episódio de IAM 1211. Pacientes diabéticos com 

áreas de IAM semelhantes a pacientes não-diabéticos têm mais edema agudo de 

pulmão 1171, insuficiência cardíaca congestiva 119·221 e choque cardiogênico 1201. As 

arritmias, o re-infarto e a ruptura de miocárdio são também mais comuns nestes 

pacientes 123-251. Além disto, a resposta dos pacientes diabéticos às intervenções 
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terapêuticas é menos satisfatória do que nos indivíduos não diabéticos 122·26-291. 

As manifestações clínicas da doença coronariana resultam de uma diminuição 

do fluxo sangüíneo por um estreitamento das lesões ateroscleróticas e/ou trombose. 

O estado diabético pode influenciar independentemente estes dois componentes 

patogenéticos da obstrução do fluxo sangüíneo. 

3.2.2 - Patogênese da aterosclerose no DM 

A aterosclerose pode ser considerada como uma resposta a injúria à parede do 

vaso e portanto, um processo imuno-inflamatório que evolui de acordo com uma 

predisposição genética e presença de fatores de agressão (fatores de risco) ao 

endotélio 1301 Não há evidências de que o tipo ou a composição da placa 

aterosclerótica sejam diferentes nos pacientes diabéticos. No entanto, o processo de 

formação da placa aterosclerótica é grosseiramente acelerada nestes indivíduos 1311. 

O início e a progressão do processo de aterosclerose envolve uma complexa 

cascata de eventos relacionados com as células endoteliais e musculares lisas; 

elementos formadores do sangue, particularmente monócitos e plaquetas e linfócitos 

T; liberação de citocinas (interleucina 1-f.> , fator de necrose tumoral-a, fator de 

crescimento de plaquetas, lipoproteínas plasmáticas, preferencialmente a LDL ("low

density lipoprotein"), elementos do tecido conjuntivo da camada íntima; e por fim , 

fatores mecânicos do fluxo sangüíneo 1321. 

O aceleramento do processo aterosclerótico nos pacientes diabéticos pode ser 

devido à presença de fatores de risco específicos para o diabete (hiperglicemia, 

resistência insulínica, nefropatia diabética) ou a agregação de fatores de risco 
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convencionais (HAS, dislipidemia, entre outros) ou ainda a peculiaridades da 

resposta vascular aos agentes agressores do endotélio. 

Estudos de imuno-histoquímica em artérias de membros inferiores de pacientes 

diabéticos submetidos à amputação revelaram um aumento da expressão do fator 

de necrose tumoral-a em relação a pacientes não diabéticos 1331 . Estes dados 

sugerem que o processo imune-inflamatório seja mais intenso e proeminente em 

pacientes diabéticos. 

3.2.3 - Fatores de risco para a Cl em pacientes diabéticos tipo 2 

Os pacientes diabéticos apresentam mais freqüentemente uma agregação de 

diversos fatores de risco para a doença aterosclerótica, como a HAS, dislipidemia, 

anormalidades da coagulação, da função plaquetária e do endotélio. Os pacientes 

diabéticos são particularmente suscetíveis aos fatores de risco, de tal maneira que a 

presença de um ou mais destes fatores aumenta a incidência de doença 

coronariana, quando comparados aos indivíduos não-diabéticos 1341 . Desta maneira, 

0 desenvolvimento do processo aterosclerótico acelerado nos pacientes diabéticos 

depende da presença de fatores de risco convencionais e de fatores de risco 

especificamente relacionados ao estado de DM. 

3.2.3.1 - Fatores de risco convencionais 

Os fatores de risco convencionais, tais como HAS, dislipidemia, e 

anormalidades da coagulação e função plaquetária podem explicar cerca de 25% do 

excesso de mortalidade que ocorre em pacientes diabéticos tipo 2 1351. No estudo 
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MRFIT, 347978 homens foram acompanhados em média por 12 anos. Entre estes 

haviam 5163 homens diabéticos. Os autores observaram que a pressão arterial 

sistólica, colesterol e hábito de fumar eram fatores de risco significativos para 

mortalidade cardiovascular. No entanto, para cada fator de risco presente, os 

pacientes diabéticos apresentavam um aumento da mortalidade. 

3.2.3.1.1 - .Hipertensão Arterial 

A HAS e o DM freqüentemente coexistem. Cerca de 50% dos pacientes 

diabéticos já apresentam HAS ao diagnóstico 1361. HAS é um fator de risco importante 

para doença macrovascular em pacientes diabéticos e não-diabéticos 136-371. A HAS 

acelera o processo aterosclerótico induzindo a lesão vascular endotelial com 

agregação de plaquetas, estimulação de macrófagos, liberação de fatores de 

crescimento que estimulam a proliferação de músculo liso 1381 e a deposição de 

lipídios 1391. A HAS pode também favorecer a formação de fissuras na placa 

aterosclerótica 1401. Estes efeitos estão aumentados em pacientes com DM. Além 

destes efeitos nas artérias coronárias, a HAS eleva a tensão na parede do ventrículo 

esquerdo levando à hipertrofia miocárdica 1411. Pacientes diabéticos são 

particularmente suscetíveis ao desenvolvimento de hipertrofia miocárdica devido a 

participação de outros fatores não-hemodinâmicos como atividade do sistema 

nervoso simpático e renina-angiotensina 1421, atividade de hormônios que estimulam 

0 crescimento (insulina) 1431, e níveis glicêmicos, entre outros. A hipertrofia miocárdica 

é um processo heterogêneo onde há aumento do volume das células miocárdicas e 

não miocárdicas, sem haver um aumento proporcional da circulação capilar 1441. O 

aumento da massa ventricular leva a um aumento da distância de difusão e requer 
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um maior suprimento de oxigênio, portanto, agravando a isquemia miocárdica. 

3.2.3.1.2 -Anormalidades nas lipoproteínas 

Existe abundância de evidências clínicas, epidemiológicas e experimentais 

relacionando os níveis de colesterol total e colesterol LDL com o desenvolvimento de 

eventos cardiovasculares 145-481. Os pacientes diabéticos são particularmente 

suscetíveis ao efeito aterogênico do aumento do colesterol, mas, de uma maneira 

geral, não apresentam alterações quantitativas significativas nos níveis de colesterol 

113·49-501. No entanto, o estado de DM pode favorecer o aumento da quantidade de 

partículas de LDL menores e mais densas. Essas partículas teriam um potencial 

aterogênico maior porque seriam mais facilmente captadas pelos macrófagos e 

células endoteliais e oxidadas, tornando-as mais citotóxicas, e estimulando mais 

intensamente as diversas etapas do processo aterosclerótico 151 -521. No entanto, 

estas alterações qualitativas das lipoproteínas do tipo LDL (menor tamanho e 

aumento da oxidação) parecem ocorrer principalmente na presença de 

hipertrigliceridemia, não se constituindo um fator de risco independente para a Cl 1531. 

O papel dos triglicerídeos como um fator de risco independente para Cl em 

pacientes não diabéticos foi constatado em alguns estudos 134'54-551. Em pacientes 

diabéticos ou com tolerância diminuída à glicose, o " The Paris Prospective Study" 

1561 demonstrou que a hipertrigliceridemia foi o único fator de risco que permaneceu 

significativamente associado à eventos cardiovasculares, após a correção para 

outros fatores como níveis de colesterol , e de insulina. O aumento dos triglicerídeos 

em jejum e no estado pós-prandial são as principais alterações dos lipídios em 

Pacientes diabéticos 113·561. A hipertrigliceridemia está relacionada a um aumento da 
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produção hepática das partículas VLDL, determinada pela resistência insulínica [571. 

Além disto, a diminuição do efeito da insulina no tecido adiposo favorece 0 aumento 
) 

da mobilização dos ácidos graxos e maior fluxo desses substratos para a síntese de 

triglicerídeos no fígado. A resistência insulínica ao nível do fígado não suprime a 

produção de partículas de VLDL de grande tamanho, que normalmente ocorre após 

uma refeição. Outro fator que favorece a hipertrigliceridemia pós-prandial é a 

diminuição da atividade da enzima lipase lipoprotéica 1581, cuja principal função é 

estimular a hidrólise das partículas de quilomicra e VLDL. O aumento dos níveis 

plasmáticos de partículas ricas em triglicerídeos favorece a transferência de 

moléculas de triglicerídeos para as lipoproteínas LDL e HDL 1591. O aumento do 

conteúdo de triglicerídeos nestas partículas modifica o seu metabolismo, 

favorecendo o aumento .de partículas LDL com características mais aterogênicas e a 

elevação da depuração de partículas do tipo HDL. 

Os triglicerídeos não se acumulam na parede do vaso. Portanto, o seu papel 

aterogênico se relaciona a uma alteração do metabolismo das lipoproteínas que 

favorece o acúmulo de LDL colesterol na parede dos vasos 1601. A forma como esta 

relação causa - efeito ocorre não está bem esclarecida. A hipertrigliceridemia 

aumenta os níveis das frações oxidadas das lipoproteínas 1611. De outra forma, níveis 

elevados de triglicerídeos estão relacionados a uma diminuição da lipoproteína HDL. 

Além de acelerar o processo aterosclerótico, os níveis elevados de 

triglicerídeos podem favorecer a trombogênese 1621. Ativam os fatores VIl 1631 e XII 1641 

e elevam os níveis do fator inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1) 1651. Estas 

alterações levam a um aumento da agregação plaquetária, podendo contribuir para 
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o estado pró-coagulante do DM. 

O aumento da glicação não-enzimática de lipoproteínas pode ocorrer em 

pacientes diabéticos persistentemente hiperglicêmicos !661 . A glicação da apoproteína 

B !641 diminui a capacidade de reconhecimento e de captação hepática do LDL sérico 

e consequentemente aumenta a sua meia vida. A glicação do HDL, por sua vez, 

aumenta a sua depuração e contribui para diminuir os níveis séricos desta 

lipoproteína !671. 

A lipoproteína (a) é um importante fator de risco independente para doença 

cardiovascular !681. Esta lipoproteína é formada por um núcleo de lipídios e duas 

apoproteínas: apo B-100 e apo (a). O núcleo lipídico e a apo B-100 são semelhantes 

a do LDL. O mecanismo através do qual a lipoproteína (a) estimula o processo atero

trombótico ainda não está completamente conhecido. Está relacionada com a 

diminuição da formação de fibrina e estímulo da síntese do PAI-1, pelas células 

endoteliais !691. Essas ações diminuem a fibrinólise e favorecem um estado pró

coagulação. Além disto, a lipoproteína (a) é sensível à oxidação, passando a 

estimular a formação de células espumosas . O aumento dos níveis de lipoproteína 

(a) tem sido descrito em pacientes com DM !701. 

3.2.3.1.3 - Anormalidades nas plaquetas 

Vários aspectos da função plaquetária encontram-se alterados nos pacientes 

diabéticos !711. A maioria destes, estão relacionados a fatores plasmáticos e defeitos 

intrínsecos das plaquetas. Há um aumento da agregação em resposta a diversos 

estímulos como, ADP, colágeno, ácido araquidônico, fator ativador das plaquetas !721. 



28 

3.2.3.1.4 - Anormalidades na coagulação 

Os pacientes diabéticos apresentam um estado de hipercoagulação, caracterizado 

por um aumento nos níveis séricos de fator Von Willebrand 1731 e fibrinogênio 1741, e a 

uma diminuição do processo de fibrinólise. Estas alterações predispõem à trombose. 

Elevações do fibrinogênio se associam a alterações do controle metabólico. A 

fibrinólise é desencadeada pelo ativador do plasminogênio que o converte em 

plasmina e inicia a lise de coágulos 1741. A glicação do plasminogênio diminui sua 

suscetibilidade de ativação, sugerindo que o controle glicêmico influencia na 

fibrinólise. Este processo de ativação é bloqueado PAI-1. Dados experimentais 

indicam que a hiperinsulinemia estimula a síntese hepática de PAI-1 e pode ser um 

elo de ligação entre a resistência insulínica e a Cl 1761. 

3.2.3.2 - Fatores de risco específicos para o estado de diabete 

3.2.3.2.1 - Duração do diabete 

A mortalidade por doença cardiovascular está aumentada em pacientes com 

DM tipo 2 já no diagnóstico, quando comparada aos pacientes não diabéticos 1771. A 

medida que aumenta a duração do DM há um aumento progressivo da taxa de 

mortalidade. Estas conclusões basearam-se em estudos que compararam a 

diferença entre a mortalidade da população diabética e a não-diabética, sendo 0 

excesso de mortalidade calculada por um método aditivo 1781. No entanto, alguns 

autores não observaram o efeito da duração do DM sobre a incidência de Cl 1791_ 

Estes autores utilizaram cálculos da relação (risco relativo) entre a mortalidade dos 



29 

pacientes diabéticos e não-diabéticos. Do ponto de vista de saúde pública, efeitos 

analisados através de um método aditivo são preferíveis aos analisados através de 

um método multiplicativo (relação, risco relativo) raoJ_ 

3.2.3.2.2- Nível do controle glicêmico 

O papel do grau do controle glicêmico e o desenvolvimento de doença 

aterosclerótica é ainda uma questão aberta. Esta relação tem sido analisada através 

de dois tipos de enfoque: estudos que visam obter uma melhora do controle 

metabólico e estudos observacionais. Os ensaios clínicos realizam alguma 

intervenção para melhorar o grau de controle metabólico e comparam a incidência 

de mortalidade total e cardiovascular nos pacientes tratádos e no grupo controle. 

Atualmente, se considera que este tipo de estudo é de fundamental importância para 

se estabelecer a eficácia de um tipo de tratamento proposto. Os resultados do 

"University Group Diabetes Program" r811 indicavam que o tratamento com drogas 

anti-hiperglicêmicas orais como a tolbutamida ou a fenformina aumentava a 

mortalidade por doença cardiovascular. Mais recentemente o - "Veterans Affairs 

Cooperative Study on Glycemic Contrai and Complications in NIDDM" r821 - um ensaio 

clínico randomizado prospectivo (27 meses) que incluiu 153 pacientes; também não 

observou qualquer benéfico da melhora do controle metabólico sobre 0 

aparecimento de eventos cardiovasculares. É provável que o tipo de tratamento 

empregado para normalizar a glicemia possa influenciar negativamente 0 

desenvolvimento de desfechos cardiovasculares. As drogas do tipo sulfonilurérias 

atuam aumentando a secreção de insulina por uma ação bloqueadora dos canais de 

potássio da célula beta. Estes canais estão distribuídos em outras células do 
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organismo, inclusive no miocárdio, onde estariam envolvidos com a recuperação da 

célula após um insulto isquêmico [831 . Portanto, o bloqueio destes canais de potássio 

pelas sulfoniluréias pode amplificar os efeitos danosos de um evento isquêmico. Em 

relação ao uso de insulina, ela poderia ter um efeito estimulante da aterogênese [841_ 

As respostas para estas questões importantes, do ponto de vista do controle 

metabólico a ser atingido pelos pacientes diabéticos ou o tipo de tratamento que 

deva ser empregado, serão fornecidas pelo "United Kingdom Prospective Diabetes 

Study" [85l,cujos resultados finais serão publicados em breve. Este estudo é um 

ensaio clínico randomizado, controlado de diversas modalidades de tratamento do 

DM. Foram incluídos 5102 pacientes com DM tipo 2 recém-diagnosticado que foram 

acompanhados por aproximadamente 1 O anos. Cerca de 20% dos pacientes 

desenvolveram alguma complicação cardiovascular. Os autores observaram que os 

níveis de glico-hemoglobina ou glicemia de jejum, além do aumento do colesterol 

total, do LDL colesterol ou triglicerídeos, diminuição do HDL, aumento da pressão 

arterial sistólica ou diastólica e hábito de fumar estavam relacionados com as 

complicações cardiovasculares. 

Estudos observacionais evidenciaram uma relação entre o grau de controle 

glicêmico e o desenvolvimento de eventos cardiovasculares em pacientes com DM 

tipo 2 idosos [86-871. No entanto, outros fatores , não completamente controlados 

Podem ter contribuído para esta observação. 

3.2.3.2.3 - Resistência insulínica 

A síndrome da resistência insulínica foi descrita pela primeira vez em 1988 por 
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Reaven [431. Baseado em observações experimentais e clínicas, postulou que a 

resistência à ação da insulina a nível dos tecidos periféricos, adiposo, hepático e 

muscular e o conseqüente hiperinsulinismo, favoreceriam o desenvolvimento de 

dislipidemia e HAS. Estas alterações ocorreriam anos antes do surgimento do 

quadro de DM. A presença de HAS e dislipidemia seriam fatores de risco para 

aterosclerose. Portanto, o aceleramento do processo aterosclerótico ocorreria antes 

do aparecimento da hiperglicemia franca . Posteriormente, vários autores expandiram 

as características clínicas associadas à síndrome da resistência insulínica [88-901. A 

presença de microalbuminúria [901 e alteração na função endotelial [911 , e na 

homeostase da coagulação sangüínea [921, aumento da proporção de partículas de 

LDL denso [931 estão presentes em pacientes com resistência insulínica. Os 

mecanismos através dos quais a resistência insulínica aceleraria a aterosclerose 

ainda não estão completamente esclarecidos. Embora a insulina tenha um papel 

aterogênico "in vitro" [841, acredita-se que a doença vascular seja decorrente da 

agregação de vários fatores de risco e/ou esteja associada a uma maior 

suscetibilidade genética dos vasos. 

3.2.3.2.4 - Nefropatia diabética 

A presença de um aumento da excreção urinária de albumina é um poderoso 

fator de risco para mortalidade por doença cardiovascular em pacientes com DM tipo 

2 [94-971 V · . f t d · . - A d . anos a ores po em explicar esta assoc1açao. presença e um aumento 

da excreção urinária de albumina está associada a um agrupamento de fatores de 

risco como dislipidemia [981 , aumento dos níveis pressóricos, alterações da função 

endotelial [991 e dos fatores de coagulação. Além disto, os pacientes portadores de 
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nefropatia diabética apresentam uma agregação familiar e um aumento da história 

familiar de HAS 11001. Portanto, estes pacientes podem constituir um grupo 

particularmente suscetível de apresentar doença cardiovascular. 

3.2.4 · Diagnóstico da Cl no DM: Peculiaridades 

O diagnóstico de Cl fundamenta-se nas manifestações clínicas e alterações 

características em métodos não invasivos. 

3.2.4.1 · Manifestações clínicas 

A doença coronariana crônica pode se manifestar clinicamente de várias 

maneiras. A presença de dor ou desconforto na parte anterior do tórax é a 

manifestação principal da angina estável, de suas variantes e do IAM. O quadro 

clínico da angina e do IAM são bastante característicos. No entanto, pode haver 

isquemia miocárdica importante com manifestações clínicas distintas 1101-1021 como 

dispnéia, cansaço, sensação de desmaio, eructações (equivalentes de angina), 

insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e morte súbita. Na isquemia 

assintomática ou silenciosa não há qualquer manifestação de dor ou desconforto 

precordial. A isquemia silenciosa e as manifestações equivalentes de angina são 

mais freqüentes em pacientes idosos, hipertensos 11031 e diabéticos 11041. 

Recentemente, observou-se através da monitorização ambulatorial da pressão 

arterial que indivíduos com manifestações clínicas de isquemia miocárdica 

apresentam episódios isquêmicos freqüentes [105-106J_ 
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3.3.4.2 - Eletrocardiograma de repouso 

O ECG em repouso é um método amplamente utilizado no diagnóstico de Cl, 

mas tem uma sensibilidade baixa e em torno de 50% [1071. As alterações isquêmicas 

se traduzem por alterações do segmento ST-T, podendo haver também evidências 

prévias de infarto transmural. As anormalidades do segmento ST e da onda T são 

freqüentes na população em geral (8%) l1081 e podem ser devidas a outras causas 

não isquêmicas [109-1101: alterações eletrolíticas, uso de drogas anti-arrítmicas, 

hipertrofia ventrículo esquerdo, entre outras. A presença de onda Q anormal é 

relativamente específica para detectar IAM prévio, mas a sensibilidade é baixa [110-

1111 

3.2.4.3 - Métodos de indução de isquemia 

Quando uma pessoa com Cl crônica está em repouso, o fluxo coronariano na 

artéria doente não diminui até a estenose exceder 90% do diâmetro luminal. No 

entanto, a habilidade para aumentar 0 fluxo sangüíneo em resposta à demanda 

metabólica provocada pelo estresse (induzido pelo exercício físico ou estímulo 

farmacológico) diminui se a estenose exceder 50% [11 21. Baseado nisto, testes como 

0 ECG de esforço, a monitorização ECG durante 24h e a cintilografia miocárdica 

desempenham o seu papel na avaliação do paciente com risco de ter doença 

coronariana. 

3·2·4·3.1 - Eletrocardiograma de esforço 
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O ECG de esforço é, sem dúvida, um método amplamente utilizado para 

detectar a isquemia n:1iocárdica. Durante o exercício há um aumento do fluxo 

coronariano e uma disparidade entre a perfusão do tecido irrigado pela artéria 

normal e a com estenose. A sensibilidade e especificidade do ECG de esforço em 

diagnosticar a doença coronariana depende da probabilidade pré-teste de ocorrer a 

doença [1131. O poder diagnóstico pode alcançar níveis de 70 a 100%, quando a 

possibilidade da doença coronariana for muito alta, como por exemplo: homem de 50 

anos com dor precordial típica (probabilidade pré-teste de 90%, apresenta 

sensibilidade em torno de 90%). Gianrossiet al.[1 141, realizaram uma meta-análise em 

que 2407 4 pacientes submeteram-se ao ECG de esforço e angiografia coronariana. 

A média da sensibilidade e da especificidade foram respectivamente de 77% e 68%. 

A realização do teste em estudos populacionais evidencia uma alta taxa de falso

positivos principalmente em mulheres. É estimado que 20 a 30% dos pacientes 

diabéticos assintomáticos apresentam anormalidades no segmento ST contra 2 a 

13% de pessoas não diabéticas livres de sintomas [1151 . Koistinen et ai. [1161 avaliaram 

136 pacientes com DM sem sintomas de Cl (através da ECG de esforço e da 

cintilografia miocárdica comparando com a angiografia). A acurácia preditiva positiva 

do ECG de esforço foi de 94%. Um fato interessante é que em 24% destes pacientes 

0 teste não foi conclusivo pelo abandono do exame devido à presença de fadiga 

muscular em pacientes sem contra-indicações de realizarem o teste. Devido a 

freqüente associação de alterações vasculares e neuropáticas nos pacientes 

diabéticos suspeitos de apresentarem Cl, é de se prever que um número apreciável 

de pacientes diabéticos não possa realizar este exame. 
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3.2.4.3.2 - Cintilografia miocárdica 

A cintilografia miocárdica perfusional é um método que vem sendo utilizado há 

mais de 30 anos e atualmente ocupa um lugar importante na avaliação da circulação 

coronariana 11171. O exame traduz a perfusão segmentar do tecido miocárdico, 

através da conjugação das imagens obtidas no repouso e após o estresse (físico ou 

farmacológico). O teste utiliza radiofármacos que se acumulam no tecido miocárdico 

de forma proporcional ao fluxo sangüíneo, refletindo a hemodinâmica das artérias 

coronarianas. O exame além de detectar a isquemia, apresenta informações quanto 

ao prognóstico da lesão [118-1191. 

Dos radiofármacos utilizados, o Tálio-201 apresenta características que o 

tornaram a droga de escolha por muitos anos 11201. No entanto, o custo do 

radiofármaco e a introdução de novos radiofármacos, fizeram com que o seu uso 

fosse consideravelmente reduzido. o sestamibi, marcado com Tecnécio-99-m, é o 

radiofármaco mais utilizado na atualidade e apresenta algumas vantagens sobre o 

Tálio-201 1117• 121 1. A sua meia vida mais curta (6 horas vs. 72 horas) permite o 

emprego de doses maiores (20- 30 mCi vs. 2 a 3 mCi) o que resulta em imagens de 

melhor qualidade. O seu uso foi amplamente validado na literatura 1122-1241. A 

sensibilidade dos dois métodos, avaliada em vários estudos, é semelhante, em torno 

de 80 a 95%. A concordância entre os dois métodos avaliada em estudo 

multicêntrico foi de 81% 11251. 

Pacientes que não podem realizar atividade física intensa por apresentarem 

problemas que dificultam a sua realização como lesões vasculares, ortopédicas, 

d" . . -
JmlnuJçao da capacidade funcional; beneficiam-se do estresse farmacológico. 
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Destes, a infusão do dipiridamol permite uma avaliação segura e com uma 

reprodutibilidade semelhante ao do estresse físico [125-1271. As artérias normais 

apresentam um resposta vasodilatadora ao acúmulo de adenosina em resposta ao 

dipiridamol. Isto não ocorre com a artéria estreitada, fenômeno conhecido como 

"roubo da coronária". Uma vantagem do uso deste fármaco no diagnóstico de Cl é 

que o uso de drogas como beta-bloqueadores ou antagonistas do cálcio, não 

interfere na qualidade do exame. Os riscos do teste com o dipiridamol são os 

mesmos do exercício e devem ser tomadas precauções com os pacientes com 

angina instável e infarto recente l1281. Os níveis elevados de adenosina podem levar 

ao broncoespasmo, sendo contra-indicado em pacientes com asma e doença 

pulmonar obstrutiva crônica grave. A principal contra-indicação é a alergia ao 

dipiridamol que ocorre em 1 a cada 10.000 pacientes [1291 . A cintilografia miocárdica 

por este método (Planar), ao ser comparada à angiografia, apresenta uma 

sensibilidade diagnóstica que varia de 84 a 91% [1301 . 

Durante muito tempo, 0 método Planar foi o mais utilizado. Mais recentemente 

foi implantado um método mais sofisticado resultante de múltiplas imagens planares, 

a cintilografia SPECT (Single Photom Emission Tomography) . Este método 

apresenta uma sensibilidade entre 76 a 95% e com especificidade semelhante a 

técnica planar que varia de 70 -80% [1301. 

3.2.4.4 - Ecocardiografia bidimensional com doppler 

A ecocardiografia miocárdica pode detectar a isquemia miocárdica através das 

alterações da motilidade e da medida da espessura muscular dos diversos 
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segmentos cardíacos [1311. O fluxo sangüíneo inadequado provoca hipocinesia no 

tecido irrigado e com a isquemia crônica, a parede do miocárdio vai sofrendo uma 

perda da espessura diastólica. Estes dois achados, em um mesmo segmento, são 

sugestivas de doença coronariana. No entanto, outras causas produzem estes 

mesmos efeitos como cirurgias cardíacas prévias [1321 e bloqueio de ramo esquerdo 

[1331. Durante a isquemia aguda, o miocárdio comprometido pode ser hipercinético. 

Mais recentemente, a ecocardiografia tem sido utilizada após estresse (físico ou 

farmacológico) e a presença de anormalidades de motilidade da parede são 

consideradas indicativas de isquemia miocárdica [1341 . A sensibilidade e a 

especificidade deste método no diagnóstico de Cl comprovado por angiografia 

coronariana é de 80 e 100%, respectivamente [1351. 

Os pacientes diabéticos com maior risco para Cl apresentam freqüentemente 

outras complicações crônicas associadas, como a neuropatia periférica e autônoma, 

nefropatia, doença vascular periférica, HAS e alterações metabólicas que podem 

modificar a expressão clínica e laboratorial da Cl. Existem muito poucos estudos na 

literatura que realizaram uma avaliação sistemática e padronizada da Cl em 

pacientes diabéticos tipo 2, comparando os diversos métodos utilizados. Estas 

informações são fundamentais para se constituir um banco de dados adequado para 

que um estudo prospectivo possa definir mais claramente estas particularidades. 



4- OBJETIVOS 

1 -Analisar os testes diagnósticos não invasivos de CI (questionário 

cardiovascular, eletrocardiograma de repouso e cintilografia miocárdica) em 

pacientes com DM tipo 2. 

2 - Descrever as características clínicas e laboratoriais dos pacientes com DM 

tipo 2 e Cl e descrever os possíveis fatores de risco associados. 

3- Analisar as características clínicas e laboratoriais dos pacientes com CI 

assintomática e descrever os possíveis fatores de risco associados em 

pacientes com DM tipo 2. 



5- DELINEAMENTO EXPERIMENTAL, PACIENTES E MÉTODOS 

5.1- DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo transversal realizado no Serviço de Endocrinologia do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

5.2- PACIENTES 

Os pacientes do presente estudo foram selecionados entre os pertencentes a 

uma amostra de 212 pacientes com DM tipo 2 (segundo os critérios da OMS) 11361 , 

avaliados no ambulatório de pesquisa de Nefropatia Diabética do Serviço de 

Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no período de abril de 1992 

a maio de 1994. Destes pacientes, 39 eram microalbuminúricos e 53 

macroalbuminúricos. Para a realização do presente estudo, foram recrutados todos 

os pacientes micro e macroalbuminúricos e entre os normoalbuminúricos foram 

recrutados um de cada 3 pacientes. Foram excluídos os pacientes com angina 

instável, infarto recente, doença neurológica que afetasse o nível de consciência, 

doença pulmonar obstrutiva crônica grave, alcoolismo e o uso de aminofilina e/ ou 
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dipiridamol. 

5.3 - MÉTODOS 

5.3.1 - Logística 

Uma vez preenchidos os critérios de seleção, o paciente era entrevistado e 

obtinham-se informações quanto à idade, duração conhecida do DM, tipo de 

tratamento utilizado para 0 DM; emprego de outros medicamentos, presença de 

sinais e sintomas compatíveis com neuropatia periférica (formigamentos, 

parestesias, anestesias, dor e diminuição da força) e hábito de fumar. A presença de 

sintomas de CI (Anexo 1) e claudicação intermitente foram avaliadas pelo 

Qu t. . . . N M d" I d s . d 11371 es 1onano Cardiovascular da Orgamzaçao un 1a e au e 

No exame clínico, eram realizadas três medidas da pressão arterial, em 

intervalo de 1 minuto, com 0 paciente sentado após 5 minutos de repouso. Foi 

utilizado manguito de tamanho adequado ao diâmetro do braço. A medida da altura 

e do peso era realizada em balança antropométrica com o paciente sem sapatos e 

com roupas leves, para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), utilizando a 

fórmula do (peso/ altura2). Era também realizado exame neurológico sucinto para 

avaliação de neuropatia periférica e palpação de pulsos periféricos. As avaliações 

foram efetuadas pelo pesquisador responsável. Nesta consulta, o paciente era 

agendado para: 

a) Coleta de amostra sangüínea e urinária. Orientação para realizar coleta de 

urina de 24 horas com tempo marcado: a primeira micção do dia era desprezada 
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(tempo de início da coleta) e todas as demais eram coletadas em recipiente limpo e 

mantido em geladeira até o término da coleta na manhã do dia subseqüente. O 

horário exato (hora e minuto) do início e do fim da coleta eram anotados. Sangue 

para determinação dos parâmetros analisados era colhido pela manhã, após jejum 

de 12 h. 

b) Testes cardiovasculares para avaliação de neuropatia autônoma; 

c) Fundo de olho com oftalmologista para avaliação da retinopatia diabética; 

d) ECG de repouso para análise segundo o código de Minnesota 11361; 

e) Cintilografia miocárdica para avaliação da perfusão miocárdica. 

5.3.2 - Avaliação laboratorial 

5.3.2.1 -Avaliação bioquímica básica. 

A avaliação bioquímica dos pacientes constou das dosagens séricas de 

glicose, frutosamina, colesterol total e HDL, triglicerídeos, creatinina, juntamente com 

a glico-hemoglobina e hemograma, e das medidas em urina de 24 horas de 

albumina e de creatinina. 

A glicose sérica foi medida pelo método enzimático colorimétrico glicose

peroxidase (Biodiagnóstica, Brasil) 11381. A glico-hemoglobina, por cromatografia de 

troca iônica em microcolunas (Labtest, valor de referência até 8%, coeficiente de 

variação intra-ensaio : 1 0%) 11391. A frutosamina pelo método colori métrico através de 

redução de NBT(Labtest) 11401, a creatinina sérica através do método de Jaffé 11411, 

colesterol total, HDL-colesterol e triglicerídeos por métodos enzimáticos 

colorimétricos 1142-1431 
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As medidas de creatinina e da excreção urinária de albumina foram realizados 

em urina de 24 horas com tempo marcado. A medida da excreção urinária de 

albumina (EUA- albuminúria) - foi efetuada pela técnica de imunoturbidimetria 

(Microalb, Ames EUA), com medida de turvação em espectrofotômetro (CELM 

E210D), em um comprimento de onda de 340 nm (coeficiente de variação intra

ensaio de 4,7% e inter-ensaio de 5,5%) [144-1451. 

A coleta de sangue e o processamento da amostra de urina foram realizadas 

em jejum, pelo médico pesquisador e um bolsista, no mesmo dia do término da 

coleta da urina de 24 horas. Os exames (bioquímica, hematologia, uroanálise e 

microbiologia) foram realizados no Serviço de Patologia Clínica do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre. As medidas de glico-hemoglobina e EUA foram feitas no 

Laboratório de Pesquisa do mesmo Hospital. 

5.3.2.2 - Eletrocardiograma de repouso: 

O ECG foi codificado segundo os critérios do Código Minnesota 11371 como: 

sinais de provável infarto agudo do miocárdio, códigos 1. 1-2 (presença de onda Q) 

ou 7.1 (bloqueio completo de ramo esquerdo) e/ ou possível isquemia: códigos 1.3 

(onda O pequena), 4.1-4 (anormalidades no segmento ST), 5.1-3 (anormalidades da 

onda T) (Anexo 2). 

A análise foi realizada de forma anônima por um acadêmico de Medicina 

treinado. 
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5.3.2.3 - Cintilografia miocãrdica 99mT c-MIBI - dipiridamol 

A cintilografia miocárdica foi realizada em gama-câmara marca OHIO-Nuclear 

VP 450, associada a computador Sigma 41 O, utilizando-se Metoxi-isobutil-isonitrila 

marcada com tecnécio 99m (99mTc-MIBI) como radiotraçador. Devido à elevada 

freqüência de co-morbidades em pacientes com DM, especialmente de membros 

inferiores, que impossibilitam o exame com o exercício, optou-se pelo emprego do 

dipiridamol para obter-se o estresse miocárdico. 

Técnica: O dipiridamol foi infundido via intra venosa (0,67 mg/kg ) por 4 

minutos, e 3 minutos após foi realizada a injeção de 30 mCi de 99mTc-MIBI. Os dados 

foram obtidos 1 hora após a infusão. Três imagens foram obtidas: visão ântero

posterior, oblíqua anterior esquerda a 45° e lateral esquerda. O exame em 

condições de repouso era realizado 3 dias após o exame com o dipiridamol [1261. 

O teste foi considerado positivo para Cl se as imagens exibissem defeitos de 

captação do radioisótopo pelo músculo cardíaco. Este defeito, quando ocorrido 

apenas sob o efeito do dipiridamol, foi considerado como isquemia miocárdica. A 

presença de "hipoperfusão fixa" (tanto ao estímulo com o dipiridamol como no 

repouso) foi considerado como devido a infarto do miocárdico prévio e/ou isquemia 

grave. O médico-nuclearista que analisou as imagens não tinha o conhecimento dos 

dados clínicos ou do ECG de repouso. 

Vinte e três pacientes também realizaram concomitantemente a cintilografia 
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pelo método de tomografia da emissão de fóton único- SPECT, utilizando 

gamacâmara GE-Stancon - SIGMA-410. Foram realizados cortes tomográficos 

bidimensionais, obtendo-se 32 a 64 imagens, que foram processadas por um 

programa de computador específico. 

5.3.2.4 - Testes de neuropatia autônoma 

Foram realizados 5 testes de neuropatia autônoma segundo descrição de 

Ewing 11461 e padronizados em nosso Serviço 11471. Três testes avaliam a resposta da 

freqüência cardíaca: ortostatismo, manobra de valsalva e respiração profunda e dois, 

a resposta pressórica ao ortostatismo e manobra de força sustentada - 'Handgrip'. 

Os valores considerados normais para os testes de freqüência cardíaca foram: 

ortostatismo: valor mínimo = 1 ,06; manobra de valsalva: valor mínimo = 1 ,2; e da 

respiração profunda: valor mínimo = 6 ciclos. A resposta normal da pressão arterial 

ao ortostatismo foi a queda de até 25 mmHg na pressão arterial sistólica; e da força 

manual sustentada o aumento mínimo de 10 mmHg na pressão arterial diastólica. 

5.3.3 - Definição de termos 

Hipertensão arterial sistêmica foi definida segundo o "V Joint National Committe 

of Hypertension" 11481 como a medida da pressão sistólica maior ou igual a 140 

mmHg ou a diastólica maior ou igual a 90 mmHg em 03 ocasiões em paciente não 

previamente hipertenso, ou história de HAS em tratamento farmacológico 

independente dos níveis pressóricos atuais. 

A pressão arterial média foi calculada pela fórmula : pressão diastólica + 
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((pressão sistólica- pressão diastólica)/3)). 

De acordo com os resultados da EUA e os critérios da Associação Americana 

de Diabete, os pacientes foram classificados em normoalbuminúricos (EUA < 20 

flg/min), microa/buminúricos (EUA 20 - 200 ~Lg/min) e macroalbuminúricos (EUA > 

200 flg/min) [1491. Amostras de urina com valores acima de 15 flg/min eram repetidas 

duas vezes. Considerou-se anormal quando dois valores eram maiores do que 20 

flg/min. 

O fundo de olho foi classificado como normal ou alterado (achados compatíveis 

de retinopatia de base, pré proliferativa ou proliferativa) 

A presença de neuropatia autônoma foi definida por dois ou mais testes 

cardiovasculares alterados [1461. 

O diagnóstico de neuropatia periférica foi estabelecido pela diminuição ou 

ausência da sensibilidade vibratória nos membros inferiores (testada junto ao 

maléolo lateral com diapasão de 128 ciclos/minutos), ou ausência de reflexos 

tendinosos profundos (aquileu e patelar) associadas à presença dos sintomas 

compatíveis. 

Vasculopatia periférica foi diagnosticada se houvesse diminuição ou ausência 

dos pulsos tibiais posteriores e pediosos e I ou presença de claudicação 

intermitente. 

Acidente vascular cerebral foi diagnosticado se o paciente apresentasse 

história passada de episódio isquêmico cerebral e/ou seqüelas compatíveis . 
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Cardiopatia isquêmica: foi diagnosticada pela presença de sintomas pelo 

questionário cardiovascular e/ ou alterações no ECG (código Minnesota) e/ou 

cintilografia miocárdica. 

Cardiopatia isquêmica assintomática se o paciente não apresentasse sintomas 

pelo questionário cardiovascular, porém com ECG e/ou cintilografia miocárdica 

positiva. 

Obesidade foi definida como IMC > 30 kg/m2. 

Foi considerado como fumante ativo o indivíduo que consumia um ou mais 

cigarros/dia e como ex-fumante aquele que havia parado de fumar por um período 

superior a seis meses. 

5.3.4 - Análise estatística 

As variáveis contínuas com distribuição normal foram comparadas pelo teste t 

de Student para amostras não emparelhadas. Os resultados foram expressos como 

percentual de afetados e média e desvio padrão, exceto os triglicerídeos que foram 

descritos como mediana e variação mínima e máxima. Para as variáveis categóricas 

foi usado o teste Qui-quadrado (X2) ou teste exato de Fisher. Os triglicerídeos foram 

transformados em logaritmo de base 1 O para serem analisados na regressão 

logística. Para o cálculo do LDL-colesterol usou-se a fórmula : colesterol total - (HDL

colesterol + (triglicerídeos /5). Os pacientes com níveis séricos de triglicerídeos 

iguais ou superiores a 400 mg/dl foram excluídos deste cálculo (n=4). 

Com o objetivo de avaliar os fatores de risco associados à presença de Cl 
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(variável dependente), foi realizada análise de regressão logística múltipla, 

considerando-se como variáveis independentes a pressão sistólica, sexo, glicemia 

de jejum, idade, fumo e IMC e presença de nefropatia diabética. Para analisar os 

fatores de risco associados à presença de Cl assintomática (variável dependente), 

as variáveis independentes consideradas foram: presença de nefropatia diabética 

(micro- e macroalbuminúria) e neuropatia autônoma, sexo, IMC e fumo. 

Os critérios de entrada e permanência das variáveis no modelo foram: nível de 

significância menor de 10%, e melhor ajuste do "maximum likelyhood estimate", ou 

quando houvesse relevância clínica da variável (independente dos outros critérios). 

O nível de significância adotado foi de 5%. 

Os cálculos estatísticos foram feitos nos programas: Epi-lnfo 6.0, SPSS-PC+ e 

Multi r. 

5.3.5 - Aspectos éticos 

Este estudo está dentro da categoria 111 (risco maior que o mínimo), pois 

envolveu exames laboratoriais com coleta de amostra sangüínea e exposição à 

radiação, além dos riscos da cintilografia com dipiridamol (angina e IAM). Todos os 

pacientes foram orientados verbalmente e por escrito, sendo obtidos consentimento 

informado de todos os participantes . 

O estudo foi aprovado pela comissão de ética do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre. 



6- RESULTADOS 

6.1 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS PACIENTES COM DM TIPO 2 

Nas tabelas de 1 a IV encontram-se os dados descritivos da amostra estudada. 

Este grupo foi constituído por 120 pacientes, sendo 64 homens e 56 mulheres com a 

média de idade de 59 anos e do tempo conhecido de DM de 11 anos. Apenas 22% 

dos pacientes eram tabagistas. A obesidade esteve presente em 28% dos pacientes 

e 66% eram hipertensos. Dez porcento não utilizavam tratamento farmacológico 

para o DM. Estes dados estão demostrados na tabela I. 

O perfil do controle metabólico encontra-se na tabela 11. Os níveis médios da 

glicemia de jejum, frutosamina e glico-hemoglobina foram respectivamente de 179 

mg/dl; 3,26 mmol/1; e 9,6%. O colesterol sérico variou de 82 a 341 mg/dl e os 

triglicerídeos de 32 a 573. 

A freqüência das diversas complicações micro- e macroangiopáticas estão 

descritas nas tabelas 111 e IV. De uma maneira geral, os pacientes apresentaram 

uma elevada freqüência de complicações crônicas. A retinopatia e a nefropatia 

diabética foram as complicações mais freqüentes, presentes em 66% dos pacientes. 

Houve maior número de pacientes com macroalbuminúria (43%) do que com 
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microalbuminúria (23%). Neuropatia periférica e autônoma ocorreram em 46% e 

58%, respectivamente (Tabela 111 e figura 1). 

O diagnóstico de Cl e vasculopatia periférica foi realizado, respectivamente, em 

44% e 34% dos pacientes e 9% já haviam tido um episódio de acidente vascular 

cerebral (Tabela IV e figura 2). 
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TABELA I -Características gerais dos 120 pacientes com DM 

tipo 2. 

Sexo (masculino/feminino) 

Idade (anos) 

Tempo conhecido de DM (anos) 

Tipo de tratamento 
(dieta/ hipoglicemiante oral/ insulina) 

Obesidade 

Hipertensão arterial sistêmica 

Fumo atual 

Fumo atual e passado 

64/56 
(53/47%) 

59± 8 
(40- 77) 

11 ± 7 
(1 - 34) 

12/60/48 
(10 /50 /40%) 

33 (28%) 

80 (66%) 

27 (22%) 

58 (48%) 

Os dados estão expressos como 0 número de pacientes com a característica 
analisada ou como média ± desvio padrão. A percentagem de pacientes com a 
característica e a variação mínima - máxima estão colocados entre parênteses. 



51 

TABELA 11 - Perfil metabólico dos 120 pacientes com DM tipo 2. 

Glicemia de jejum (mg/dl) 179 ± 69 
(47- 432) 

Frutosamina (mmol/1) 3,26 ± 0,7 
(1 ,9- 5,5) 

Glico-hemoglobina (%) 9,6 ± 2,7 
(4,8- 23,7) 

Colesterol (mg/dl) 216 ± 49 
(82- 341) 

Triglicerídeos (mg/dl) 143 
(32- 573) 

HDL- colesterol (mg/dl) 46 ± 14 
(15- 84) 

LDL- colesterol (mg/dl) 138 ± 42 
(35 - 258) 

Os resultados estão expressos como a média ± DP, exceto para os valores de 
triglicerídeos (mediana). 
Valores entre parênteses: mínimo e máximo. 
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TABELA 111 - Freqüência das complicações crônicas dos 120 

pacientes com DM tipo 2. 

Nefropatia 

Microalbuminúria 

Macroalbuminúria 

Retinopatia 

Neuropatia autônoma 

Neuropatia periférica 

27 (23%) 

52 (43%) 

71 (66%) 

53 (46%) 

62 (58%) 

Os resultados estão expressos como o número absoluto de pacientes com a 
complicação analisada e a percentagem do total de pacientes afetados entre 
parênteses. 
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FIGURA 1- Freqüência de complicações crônicas nos 120 pacientes 

com diabete melito tipo 2. 
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TABELA IV - Freqüência das complicações macroangiopáticas 

em 120 pacientes com DM tipo 2. 

Cardiopatia isquêmica 

Vasculopatia periférica 

Acidente vascular cerebral 

53 (44%) 

40 (34%) 

11 (9%) 

Os resultados estão expressos como o número absoluto de pacientes afetados 
e a percentagem do total de pacientes com a complicação analisada entre 
parênteses. 
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FIGURA 2- Freqüência de complicações macroangiopáticas nos com 

diabete melito tipo 2 
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6.2 -DISTRIBUIÇÃO DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE Cl NOS 

PACIENTES COM DM TIPO 2 

Foram avaliados 120 pacientes com DM tipo 2. Cinqüenta e três pacientes 

(44%) foram considerados portadores de Cl pelos métodos utilizados: Questionário 

Cardiovascular- OMS (Q-CV), e/ou ECG, e/ou cintilografia miocárdica, assim 

distribuídos: 

Q-CV positivo apenas: 7 pacientes 

Q-CV e ECG positivos: 4 pacientes 

Q-CV e Cintilografia positivas: 9 pacientes 

Q-CV, ECG e Cintilografia positivas: 4 pacientes 

ECG positivo apenas: 12 pacientes 

ECG e Cintilografia positivas: 8 pacientes 

Cintilografia positiva apenas: 9 pacientes 

Estes dados estão demostrados nas figuras 3 e 4. 
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FIGURA 3- Distribuição dos critérios diagnósticos de cardiopatia 

isquêmica nos pacientes com diabete melito 
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FIGURA 4 - Distribuição dos critérios diagnósticos de cardiopatia 

isquêmica nos pacientes com diabete melito tipo 2 
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6.3 -DESCRIÇÃO DOS PACIENTES COM DM TIPO 2 E Cl DE ACORDO 

COM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS: Q-CV, ECG E CINTILOGRAFIA 

MIOCÁRDICA 

6.3.1 Análise descritiva dos pacientes com Q-CV positivo 

Nas tabelas V e VI encontram-se as características dos 24 (20% da amostra 

total) pacientes com DM tipo 2 que apresentaram Cl segundo 0-CV. A maioria 

destes pacientes eram mulheres (71%), com idade média de 61 anos e tempo 

conhecido de DM de 11 anos. O número de indivíduos fumantes na atualidade era 

de 3 (13%), no entanto 6 (25%) eram ex-fumantes. Quarenta e seis por cento eram 

obesos e 30% apresentavam neuropatia autônoma, sendo que apenas 3 dos 

pacientes com Cl positiva através do Q-CV não apresentaram HAS. A maioria dos 

pacientes fazia uso de medicação anti-hipertensiva e/ ou antianginosa. A classe de 

medicamentos mais usada era a dos antagonistas do cálcio (52%). Dos pacientes 

com angina, apenas 33% usavam nitratos. Evidências de Cl no ECG e na 

cintilografia miocárdica estiveram presentes respectivamente em 33% e 52% e 

houve concordância diagnóstica entre os três métodos em apenas 4 pacientes. 
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TABELA V - Características individuais dos 24 pacientes com sintomas de Cl. 

(Q-CV). 

Paciente Idade Sexo TOM IMC NA Fumo 
(anos) M/F (anos) (kg/m2) S/N S/N/Exf 

01 60 F 4 27,7 N s 
36 65 F 10 34,5 N Exf 
51 54 M 9 24,5 N s 
64 46 F 11 26,0 N N 
63 51 F 14 31,4 N N 
98 68 F 6 28 ,0 s Exf 
25 65 F 14 30,5 s N 
42 61 M 5 31,9 N N 
83 53 M 3 28,9 s N 
71 60 F 4 36,9 s N 
57 48 F 15 30,6 N N 
15 60 F 7 37,6 N Exf 
54 66 M 6 24,6 N Exf 
55 51 F 10 26,5 s N 
116 65 F 20 23,0 N N 
70 61 F 7 32,0 N 
106 58 M 16 29,0 N Exf 
40 73 F 11 32,2 s N 
38 58 F 5 23,1 N s 
58 68 F 14 26,2 N N 
56 68 F 11 26,3 N N 
05 65 M 16 36,0 N N 
22 66 F 8 27,7 N N 
50 66 M 25 33,4 s Exf 

61 ± 7 M=29% 11 ± 5 29,5 ± 4 S= 30% S=13% 

F.= feminino, M= masculino, TOM= tempo conhecido de DM, NA= neuropatia autônoma, N= não, S= 
~rm, .Ext= ex-fumante IMC= índice de massa corporal. Os valores na linha de base indicam média ± 

esvro padrão ou porcentagem de pacientes com a condição indicada. 
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TABELA VI - Características individuais dos 24 pacientes com sintomas ao Q-

CV (OMS): hipertensão arterial sistêmica (HAS), medicações 

cardiovasculares, ECG e Cintilo. 

Paciente HAS Medicação ECG Cintilo 
S/N P/Ng P/Ng 

01 s Nl, DI Ng Ng 
36 s BB, Nl p p 
51 s AC Ng Ng 
64 s Ng p 
63 N AC Ng p 
98 s p p 
25 s AC, DI, ECA Ng p 
42 s Ng p 
83 s BB p p 
71 s ECA Ng Ng 
57 s ECA Ng Ng 
15 s AC Ng Ng 
54 s BB, AC, Nl Ng Ng 
55 s AC,NI Ng p 
116 s AC, Nl Ng Ng 
70 s AC, Nl Ng p 
106 s AC,ECA Ng p 
40 N Nl p p 
38 N Ng p 
58 s AC, ECA, Nl p Ng 
56 s BB,AC p Ng 
05 s p Ng 
22 s AC p Ng 
50 s AC Ng p 

S=87% P=33% P= 54% 

S= sim, N= não, P= positivo, Ng= negativo, AC= antagonista do cálcio (54%), BB= beta-bloqueador 
(61%), ECA= inibidor da enzima conversora da angiotensina (20%), Nl : nitratos (33%), DI : diurético 
(8%). 
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6.3.2 -Análise descritiva dos pacientes com ECG positivo 

Em vinte e oito pacientes (23% da amostra), o diagnóstico de Cl foi possível 

através do ECG. Estes dados estão nas tabelas VIl e VIII. Houve distribuição 

homogênea entre os sexos (16 mulheres e 12 homens), com idade média de 64 

anos e do tempo conhecido de DM de 11 anos. Dois pacientes não realizaram os 

testes cardiovasculares para avaliação de neuropatia autônoma devido à presença 

de fibrilação atrial. Neuropatia autônoma foi encontrada em mais da metade dos 

pacientes (61%). HAS estava presente em 23 dos 28 pacientes sendo que 39% 

usavam antagonistas do cálcio e 14% beta-bloqueadores. Quarenta e três por cento 

dos pacientes tinham história de exposição ao tabagismo. 

O tipo de alteração mais freqüentemente no ECG foi o infarto do miocárdio, 

identificado pela presença de zona inativa, encontrada em 17 (61%) exames. Em 5 

havia bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e, em 8, a presença de isquemia 

miocárdica. Em dois exames haviam concomitantemente isquemia miocárdica e a 

presença de zona inativa. 
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TABELA VIl- Características individuais dos 28 pacientes com alterações 

eletrocardiográficas. 

Paciente Idade Sexo TOM IMC NA Fumo 
(anos) M/F (anos) (kg/m2) S/N S/N/Exf 

26 44 F 4 30,0 s s 
77 52 M 11 24,6 N s 
36 65 F 10 34,5 N Exf 
98 68 F 6 28,0 s Exf 
81 58 M 13 22,5 s s 
99 72 F 9 22,0 N s 
83 53 M 3 28,9 s N 
19 56 F 13 21,3 s N 
101 63 F 9 23,6 s N 
37 66 M 3 30,0 s Exf 
39 65 M 2 25,6 s Exf 
02 57 M 5 24,3 Exf 
08 65 F 20 31 ,3 s N 
11 65 F 20 31,8 s N 
68 60 M 15 32,0 N N 
40 73 F 11 32,2 s N 
52 67 F 15 25,9 s N 
17 70 F 3 35,7 s Exf 
58 68 F 14 26,2 N N 
56 68 F 11 26,3 N N 
05 65 M 16 36,0 N N 
22 66 F 8 27,7 N N 
108 77 F 20 28,4 N 
12 72 M 34 32,9 s Exf 
53 67 F 7 28,9 N N 
87 58 M 14 28,4 s s 
59 66 M 5 25,9 N s 
89 59 M 10 26,8 s N 

64±7 M=43% 11 ± 7 28,3 5=61% S= 21 

TOM= tempo conhecido de diabete, M= masculino, F= feminino, N= não, S= sim, Exf= Ex-fumante 
IMC= índice de massa corporal, NA= neuropatia autônoma. Valores na linha de base: média ± desvi~ 
padrão ou percentagem de pacientes com a condição indicada. 
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TABELA VIII -Tipo de alteração encontrada no ECG. Relação com a HAS, Q-CV 

e cintilo. 

Paciente HAS Medicações Tipo de lesão Q-CV Cintilo 
S/N em uso Ng/P Ng/P 

26 s AC lsq. lateral Ng Ng 
Zl. Septal 

77 N Zl. Inferior Ng p 
36 s BB 11 Nl BRE p p 
98 s AC lsq. Inferior p p 
81 s AC lsq. Ântero- lateral Ng Ng 

Zl Inferior 
99 N BRE Ng Ng 
83 s BB lsq. Lateral p p 
19 s AC 11 lsq. Lateral Ng p 
101 s Zl. Anterior Ng Ng 
37 s ECA 11 AC 11 DI Zl. Inferior Ng p 
39 s Zl. Inferior Ng Ng 
02 N Zl. Inferior Ng Ng 
08 s ECA Zl. Septal Ng Ng 
11 s DG lsq. Lateral Ng Ng 

DI 
68 s Zl. Inferior Ng p 
40 N Nl Zl. Inferior p p 
52 s Zl. Septal Ng p 
17 s BRE Ng Ng 
58 s ECA 11 AC 11 VD BRE p Ng 
56 s DG //AC 11 BB Zl. Ântero-septal p Ng 
05 s Zl. Inferior p Ng 
22 s AC Zl. Ântero- septal p Ng 
108 s DG 11 AC/1 Nl// lsq. Ântero- lateral Ng Ng 

DI 
12 N Zl.lnferior Ng p 
53 s AC 11 BB Zl. Inferior Ng p 
87 s AC 11 DI BRE Ng Ng 
59 s lsq. Lateral Ng Ng 
89 s Zl. Inferior Ng p 

S= 82% S= 29% P=43% 

Zl= zona inativa, lsq= isquemia, BRE= bloqueio completo de ramo esquerdo, AC= antagonista do 
cálcio (36%), BB= beta-bloqueador (14%), ECA= inibidor da enzima conversora da angiotensina 
(11%), Nl= nitratos (14%), DI= diurético (14%), DG= digoxina (11%).8= sim; N= não; P= positiva; Ng= 
negativa. Valores na linha de base: % de pacientes com a condição indicada 



65 

6.3.3 - Análise descritiva dos pacientes com cintilografia miocárdica 

positiva 

Nas tabelas IX e X encontram-se os dados referentes aos 30 pacientes (25% 

da amostra) em que a cintilografia miocárdica foi positiva para Cl. 

A média de idade destes pacientes era de 59 anos e tempo conhecido de DM 

de 12 anos. Trinta e seis porcento apresentavam obesidade e a neuropatia 

autônoma estava presente em 62% dos pacientes. Setenta e três por cento dos 

pacientes apresentaram HAS e 40% usavam antagonistas do cálcio. 

A alteração cintilográfica mais freqüente foi a hipoperfusão após a 

administração de dipiridamol (isquemia) encontrada em 20 pacientes. Em 14 destes 

casos (70%), o ECG era normal; e em 2, no ECG havia a presença de isquemia 

miocárdica (correspondente à mesma área da cintilografia); e em 4, o ECG 

apresentava zona inativa, diferindo, em um, quanto a área. O Q-CV foi positivo em 

10 pacientes (50%) com isquemia na cintilografia miocárdica. 

A cintilografia miocárdica demonstrou hipoperfusão fixa (necrose) em 7 

pacientes. As alterações eletrocardiográficas foram encontradas em 4 (2 zona 

inativa, 1 isquemia e 1 bloqueio de ramo esquerdo). O Q-CV foi positivo em apenas 

2 destes pacientes. 

Em um caso houve a presença concomitante de alterações de perfusão 

compatíveis com necrose e de isquemia na cintilografia miocárdica. Neste, a história 

clínica foi negativa para Cl, e o ECG mostrou presença de zona inativa 

correspondente à área de necrose cintilográfica. 
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Em dois casos o diagnóstico não pôde ser diferenciado entre isquemia severa 

ou necrose. A história clínica era positiva em um, e no outro o ECG era positivo. 

6.3.4- Comparação da cintilografia miocárdica com SPECT e Planar 

Vinte e três pacientes com DM tipo 2 realizaram concomitantemente a 

cintilografia miocárdica pelos métodos Planar e SPECT. Os resultados estão 

expressos nas tabelas XI e XII. 

A amostra foi constituída por 15 mulheres e 8 homens com idade média de 61 

anos e tempo médio conhecido de DM de 11 anos. HAS estava presente em 15 

Pacientes e obesidade em 6 pacientes. Dez pacientes apresentavam história clínica 

Prévia e/ou eletrocardiográfica de Cl (5 indivíduos apresentavam Q-CV e ECG 

Positivos; 4 apenas Q-CV positivo e 1 apenas ECG positivo). Os demais pacientes 

não tinham evidências clínicas ou eletrocardiográficas de C I. 

Houve concordância diagnóstica entre os dois métodos em 19 pacientes (83%). 

Dos dados discordantes, três eram positivos apenas na cintilografia SPECT e um 

apenas na cintilografia Planar. Este paciente não apresentava evidências clínicas e 

ou ECG de Cl. Por outro lado, 2 dos três pacientes positivos na cintilografia SPECT 

apresentavam alterações no ECG e história compatível com Cl. 
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TABELA IX -Características clínicas dos 30 pacientes com alterações de 

perfusão na cintilografia miocárdica. 

Idade Sexo TOM IMC NA Fumo HAS Medicações 
(anos) FIM (anos) (kg/m2} S/N S/N/E S/N 

xf 
63 F 7 26,8 s s N 

65 57 F 30 24,9 s N s BB 11 AC //01 
77 52 M 11 24,6 N s N 
36 65 F 10 34,5 N Exf s BB 11 VD 11 
64 46 F 11 26,0 N N s 
79 63 M 11 25,8 s N N 
63 68 F 6 28,0 s N s 
98 51 F 14 31,4 N Exf N AC 
25 65 M 14 30,5 s N s AC 11 DI// ECA 
42 61 F 5 31,9 N N s 
82 50 M 22 23,2 s Exf s 
83 53 M 3 28,9 s N s BB 
19 56 F 13 21,3 s N s AC 
86 56 M 11 23,8 s Exf N 
37 66 M 3 30,0 s Exf s ECA 11 01// AC 
55 51 F 10 26,5 N N s AC //VD 
18 48 M 14 26,4 s Exf s 
116 61 F 7 32,0 N s AC//VD 
106 58 M 16 29,0 N Exf s AC 11 ECA 
68 60 M 15 32,0 N N s 
40 73 F 11 32,2 s N N VD 
52 67 F 15 25,9 s N s 
38 58 F 5 23,1 N F s 
12 72 M 34 32,9 s Exf N 
56 66 M 25 33,4 s Exf s AC 
53 67 F 7 28,9 N N s AC 11 BB 
66 53 M 13 25,9 s N N 
24 57 M 6 30,9 N Exf s ECA 11 AC 
90 53 M 10 24,8 s Exf s AC 
89 59 M 10 26,8 s N s 

59 ±7 M=53% 12 ± 7 28.0 ± 3 5=62% 5=70% 

F= feminino, M= masculino, TDM= tempo conhecido de DM, IMC= índice de massa corporal, HAS= 
hipertensão arterial sistêmica, NA= neuropatia autônoma, AC= antagonista do cálcio (40%), BB= 
beta-bloqueador (13%), ECA= inibidor da enzima conversora da angiotensina (13%), VD= 
vasodilatador coronariano (13%), D I= diurético (1 0%). Não fumantes (53%), ex-fumantes (37%), 
fumantes (10%). 
Valores na linha de base= média ± desvio-padrão ou percentagem de pacientes com a condição 
indicada. 
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TABELA X - Relação entre as alterações encontradas na cintilografia 

miocárdica e o Q-CV e o ECG de repouso. 

Paciente Alteração Parede Q-CV ECG 

91 Necrose Inferior Ng Ng 
65 lsquemia Lateral Ng Ng 
77 lsquemia Posterior Ng IAM Inferior 
36 Necrose Inferior p BRE 
64 lsquemia Ântero-septal p N 
79 lsquemia Posterior Ng N 

63 lsquemia Lateral p lsq. Inferior 
Ínfero apical 

98 Necrose Látero-posterior p N 
ou isquemia grave 

25 lsquemia Lateral p N 

42 lsquemia Anterior p N 

82 lsquemia Lateral Ng N 

83 lsquemia Lateral p lsq. Lateral 

grave 
19 Necrose Lateral Ng lsq. Lateral 

86 lsquemia Ântero apical Ng Ng 

37 Necrose Inferior Ng Zl. Inferior 

55 lsquemia Lateral p Ng 

18 lsquemia Lateral alta Ng Ng 

116 lsquemia Ântero apical p Ng 

106 lsquemia Látero posterior p Ng 

68 lsquemia í nfero-posterior Ng Zl. Inferior 

40 lsquemia Lateral p Zl. Inferior 

52 Necrose o Septal Ng Zl . Septal 
lsquemia o Lateral 

38 lsquemia Ântero apical p Ng 

12 lsquemia grave ou Ng Zl. Inferior 

necrose í nfero-dorsal 
56 Necrose Lateral p Ng 
53 Necrose Inferior Ng Z I. Inferior 

66 Necrose í nfero-posterior Ng Ng 
24 lsquemia Ântero- apical Ng Ng 
90 lsquemia I nfero-septal Ng Ng 
89 lsquemia Infere-posterior Ng Zl. Inferior 

P=43% 40% 

Ng= negativo, P= positivo. 
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TABELA XI- Descrição clínica dos pacientes DM tipo 2 que realizaram 

cintilografia miocárdica SPECT e PLANAR. 

Nome Sexo Idade TOM HAS IMC 
M/F (anos) (anos) S/N (kg/m2) 

1 M 54 7 N 23,9 

2 M 53 6 N 30,4 

3 M 58 15 s 32,0 

4 F 68 6 s 28,0 

5 F 64 17 N 25,9 

6 F 63 9 s 23,6 

7 F 66 8 s 34,2 

8 F 63 3 s 25,6 

9 F 63 7 N 26,8 

10 F 63 11 N 28,6 

11 F 63 3 N 29,5 

12 F 68 13 s 30,2 

13 M 69 28 s 33,9 

14 F 72 11 s 22,0 

15 M 59 17 s 25,7 

16 F 55 4 s 17,2 

17 M 51 14 N 24,1 

18 F 62 7 s 32,0 

19 M 63 21 s 26,0 

20 F 60 1 s 45,0 

21 F 54 9 s 26,6 

22 F 49 13 s 24,7 

23 M 63 21 N 30,4 

M = 35% 61 ± 6 11 ± 7 65% 28,5 ± 5 

~= masculino, F= feminino, HAS= hipertensão arterial sistêmica, IMC= índice de massa corporal, S= 
srm, N= não, TOM= tempo conhecido de DM. 
yalores na linha de base: média ± desvio-padrão ou percentagem de pacientes com a condição 
rndicada. 
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TABELA XII - Cintilografia miocárdica pelos métodos Planar e SPECT. 

Paciente Planar SPECT Q-CV ECG 

1 

2 

3 + + (posterior) + 
(lateral/posterior) 

4 + (inferior) + (inferior) + + 
5 

6 +(anterior) + 

7 

8 

9 

10 

11 

12 + Diminuição da + + BRE 
perfusão (bloqueio?) 

13 + (apical) +(a picai) + + 
14 

15 + (isq. ínfero- apical) 

16 

17 

18 + (ântero apical) +( ântero apical) + 

19 + 

20 + 

21 + 

22 + + 

23 + (ínfero dorso-

- lateral} 
P=22% P=30% P=39% P= 22% 

P::: positivo. 
Valores na linha de base: média ± desvio-padrão ou percentagem de pacientes com a 
condição indicada. 
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6.4- CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM DM TIPO 2 EM RELAÇÃO 

A PRESENÇA OU NÃO DE Cl 

Os pacientes que apresentaram critérios clínicos e/ou ECG e/ou cintilográficos 

compatíveis com Cl foram agrupados em um único grupo classificado com Cl (n = 

53). Os demais pacientes foram classificados como sem Cl (n = 67). Nas tabelas XIII 

e XIV encontram-se as características clínicas e metabólicas destes dois grupos. Os 

pacientes com Cl eram mais velhos (idade média de 61 vs. 58 anos), com níveis de 

pressão sistólica significativamente mais elevados, e mais obesos que os pacientes 

sem Cl. Os dois grupos não diferiram quanto ao tempo conhecido de DM e 

exposição ao tabagismo. Os níveis de pressão diastólica tenderam a ser mais 

elevados nos pacientes com Cl, no entanto, esta diferença não atingiu os níveis 

convencionais de significância estatística (p = 0,06). 

Os pacientes com Cl apresentaram níveis de glicemia de jejum com tendência 

de ser mais elevada que naqueles sem Cl (p = 0,06). No entanto, os valores de 

frutosamina e glico-hemoglobina foram semelhantes entre os dois grupos como 

também os níveis séricos de colesterol total, HDL-colesterol e LDL-colesterol. Os 

níveis de triglicerídeos foram significativamente mais elevados no grupo com Cl. Não 

houve diferença nos níveis de creatinina entre os dois grupos. Estes dados estão na 

tabela XIV. 

Os dados relacionados à presença de complicações crônicas do DM estão 

descritos na tabela XV e demostrados na figura 5. Mais da metade de todos os 

Pacientes apresentaram algum tipo de complicação relacionada ao DM. Não houve 

diferenças entre os dois grupos em relação à presença de nefropatia e retinopatia. A 
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presença de neuropatia periférica foi significativamente maior nos pacientes com Cl 

(69%) do que naqueles sem Cl (47%; p = 0,04). Embora a neuropatia autônoma 

tenha sido mais freqüente também nos pacientes com Cl, o nível de significância 

estatística foi limítrofe (0,09). 

Quanto à presença de macroangiopatia, os pacientes com Cl evidenciaram 

uma maior freqüência de AVC (17%) do que os pacientes sem Cl (3%). A doença 

vascular periférica também foi mais freqüente nos pacientes com Cl. Estes dados 

estão representados na tabela XVI e figura 6. 

6.4.1 -Análise de regressão logística para os fatores de risco associados 

à presença de Cl em pacientes com DM tipo 2 

Com o objetivo de avaliar os fatores de risco associados à presença de Cl , de 

forma independente dos demais, foi realizada análise de regressão logística múltipla. 

Como descrito anteriormente, construiu-se um modelo em que Cl presente ou 

ausente entrou no modelo como variável dependente. As variáveis independentes 

que entraram no modelo foram: glicemia de jejum, sexo, idade, pressão sistólica, 

fumo, logaritmo dos triglicerídeos e presença de nefropatia (micro + 

macroalbuminúricos) . Após o ajuste para os fatores de confusão apenas a pressão 

arterial sistólica e a glicemia de jejum permaneceram associadas à presença de Cl. 

A idade, o índice de massa corporal, os níveis séricos de triglicerídeos 

Permaneceram no modelo de regressão, porém com níveis de significância 

estatística limítrofes (p entre 0,05 e 0,09). 
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TABELA XIII - Características clínicas dos pacientes com e sem cardiopatia 

isquêmica (n = 120). 

Com cardiopatia Sem cardiopatia 
isquêmica isquêmica 

p 
n =53 n = 67 

Sexo (masculino) 24 (45%) 40 (60%) O, 1 

Idade (anos) 61 ± 7 58± 9 0,04 
(44- 77) (40- 74) 

IMC (kg/m2) 28 ±4 26± 5 0,03 
(21 - 37) (18-40) 

TOM (anos) 12 ±7 11 ± 7 0,9 
(2 - 34) (1-30) 

Tratamento 7/24/22 5/36/26 0,5 
(dieta/ hipoglicemiante (13/45/42%) (7 /54/39%) 
oral/insulina) 
Hipertensão arterial 40 (75%) 40 (60%) 0,07 

Fumo atual 10(18%) 17 (25%) 0,4 

Fumo atual e passado 26 (49%) 32(48%) 0,9 

Pressão arterial 164 ± 23 152 ± 27 0,01 
sistólica (mm/Hg) (130- 217) (107- 235) 

Pressão arterial 90 ± 14 86 ± 12 0,06 
diastólica (mm/Hg) (70- 147) (65- 118) 

Pressão arterial 115±15 108 ± 15 0,01 

média (mm/Hg) (93- 157) (79- 157) 

~~d~ados estão expressos como 0 número de pacientes com a característica analisada ou como 
rn. ~a ± desvio padrão. A percentagem de pacientes com a característica e a variação mínima -
dea~~~ estão colocados entre parênteses. JMC= índice de massa corporal , TDM= tempo conhecido 
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TABELA XIV - Características laboratoriais dos pacientes com DM tipo 2, com · 

e sem cardiopatia isquêmica (n = 120). 

Com cardiopatia Sem cardiopatia p 
isquêmica isquêmica 

n =53 n = 67 

Glicemia de jejum 194 ± 77 167 ± 61 0,06 
(mg/dl) (87- 432) (47- 324) 

Frutosamina 3,5 ± 0,8 3,4 ± 0,7 0,7 
(mmol/1) (2,4- 5,5) (1 ,9- 5,5) 

Glico-hemoglobina 9,8 ±2 9,4 ± 3 0,5 
(%) (5,6- 16,7') (4,8- 23,7) 

Colesterol total 219 ± 44 215 ±53 0,7 
(mg/dl) (82- 341) (134- 335) 

H DL-colesterol 44 ± 12 47 ± 15 0,1 
(mg/dl) (26- 75) (15- 84) 

LDL-colesterol # 140 ± 37 137 ± 46 0,3 
(mg/dl) (35- 227) (59- 258) 

Triglicerídeos 175 125 0,006 
(mg/dl) (32- 573) (35- 528) 

Creatinina 1 '1 ± 0,4 1,2 ± 0,5 0,9 
(mg/dl) (0,5 -2,6) (0,5- 2,4) 

Os dados estão expressos como média ± desvio padrão e a variação entre parênteses. 
# Para análise do LDL colesterol foram excluídos 4 pacientes com triglicerídeos >400 mg/dl (2 com Cl 
e 2 sem Cl). 



75 

TABELA XV - Prevalência das complicações crônicas microangiopáticas em 

pacientes DM tipo 2 com e sem cardiopatia isquêmica. 

Com cardiopatia Sem cardiopatia p 
isquêmica isquêmica 

n =53 n = 67 

Nefropatia 
Microalbuminúria 14 (27%) 13 (19%) 
Macroalbuminúria 23 (43%) 29 (43%) 0,6 

Retinopatia 34/49 (69%) 37/58 (64%) 0,3 

Neuropatia autônoma 28/51 (55%) 25/64 (39%) 0,09 

Neuropatia periférica 33/48 (69 %) 29/59 (47%) 0,04 

Os dados estão expressos como número de pacientes afetados e a percentagem entre parênteses. 
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FIGURA 5- Complicações microangiopáticas em pacientes diabete 

melito tipo 2 com ou sem cardiopatia isquêmica 
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TABELA XVI - Prevalência de complicações macroangiopáticas em pacientes 

DM tipo 2 com e sem cardiopatia isquêmica. 

Com cardiopatia Sem cardiopatia 
isquêmica isquêmica 

n =53 n = 67 

Acidente vascular cerebral 9/ 53 (17%) 2/67 (3%) 

Vasculopatia periférica 24/52 (46%) 16/66 (24%) 

Claudicação intermitente 13/53 (24%) 12/67 (18%) 

Os dados estão expressos como número de pacientes afetados/ total de 
pacientes avaliados e a percentagem entre parênteses. 

p 

0,008 

0,01 

0,4 
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TABELA XVII -Análise de regressão logística para os fatores de risco 

associados à cardiopatia isquêmica em pacientes com DM 

tipo 2. 

Razão de p Intervalo de 
chance confiança (95%) 

Idade (anos) 1,05 0,05 1,00- 1 '105 

Glicemia (mg/dl) 1,01 0,04 1 '000 - 1 'o 12 

Pressão arterial sistólica (mm/Hg) 1,08 0,02 1 ,003 - 1 ,035 

Índice de massa corporal (kg/m2) 1,08 0,09 0,99- 1 '194 

Logaritmo do triglicerídeo 5,30 0,06 0,95- 30,03 

Variáveis independentes que entraram no modelo: idade, índice de massa corporal, glicemia de jejum, sexo, 
pressão sistólica, fumo, logaritmo do triglicerídeo. 



6.5- PECULIARIDADES DOS PACIENTES COM Cl ASSINTOMÁ TICA 

Os pacientes com diagnóstico de Cl foram analisados separadamente em 

relação à presença (n = 24) ou ausência (n = 29) de sintomas segundo o 

questionário cardiovascular da OMS. 

Os pacientes com Cl assintomática eram predominantemente homens (58% vs. 

29%) e com IMC menor (27 ± 4 vs. 29 ± 2 kg/m2) do que aos pacientes com Cl 

sintomática. Os dois grupos não diferiram quanto à idade, tempo conhecido de DM e 

presença de HAS. Em torno de 24% dos pacientes Cl assintomáticos e 12% dos 

pacientes Cl sintomáticos eram fumantes, não sendo esta diferença significativa. 

Esta proporção aumentou para 59% e 37% quando foram incluídos os pacientes ex

fumantes sem, no entanto, atingir o nível de significância. Os níveis pressóricos 

sistólicos e diastólicos foram semelhantes entre os dois grupos. Estes dados estão 

na tabela XVIII. Também não houve diferença significativa quanto ao perfil glicêmico 

(glicemia, frutosamina e glico-hemoglobina) entre os pacientes Cl assintomática e Cl 

sintomática , bem como em relação aos níveis de colesterol total, HDL-colesterol e 

LDL colesterol e de creatinina. Os níveis séricos de triglicerídeos foram mais 

elevados nos pacientes com Cl assintomática, porém não atingiram os níveis 

convencionais de significância estatística (p=0,06). Estes dados estão na tabela 

XIX. 

Nas tabelas XX e XXI e figuras 7 e 8 estão demonstradas as freqüências das 

complicações crônicas microangiopáticas e macroangiopáticas nos pacientes Cl 

assintomáticos e Cl sintomáticos. De um modo geral , as complicações 

microangiopáticas foram mais freqüentes nos pacientes Cl assintomáticos. Mais de 
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80% dos pacientes CI assintomáticos apresentaram neuropatia autônoma (81 %) ou 

nefropatia diabética (86%) (micro e macroalbuminúria) contra 25 e 50%, 

respectivamente, no grupo Cl sintomático. Houve um aumento proporcional de 

pacientes microalbuminúricos e macroalbuminúricos no grupo Cl assintomático. As 

demais complicações microangiopáticas não foram significativamente diferentes 

entre os dois grupos. 

As prevalências de AVC e de doença vascular periférica foram semelhantes 

entre os dois grupos. No entanto, os sintomas de claudicação intermitente eram mais 

freqüentes nos pacientes Cl sintomáticos (p=0,04). 

6.5.1 -Análise de regressão logística para os fatores de risco associados 

à presença de Cl assintomática em pacientes com DM tipo 2 

Os fatores de risco associados à presença de Cl assintomática, foram 

avaliados através de um modelo de regressão logística múltipla. Neste modelo, a Cl 

assintomática entrou como variável dependente e as variáveis nefropatia (micro + 

macro), neuropatia autônoma, sexo, logarítmo do triglicerídeo e IMC, entraram 

como variáveis independentes. O IMC baixo e a presença de neuropatia autônoma 

mostraram-se associadas à presença de Cl assintomática. A nefropatia, ajustada 

aos demais fatores, permaneceu no modelo, porém com um p= 0,07. Estes dados 

estão descritos na tabela XXII. 
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TABELA XVIII - Características clínicas dos pacientes DM tipo 2 com Cl 

assintomática ou Cl sintomática. 

Cl assintomática Cl sintomática p 
n = 29 N =24 

Sexo (masculino) 12 (41%) 7 (29%) 0,04 

Idade (anos) 61 ± 7 61 ± 8 0,90 
(44 - 77) (46 - 73) 

IMC (kg/m2) 27 ± 4 29± 4 0,02 
(21 - 35) (23- 37) 

TOM (anos) 12 ± 8 10 ± 6 0,60 
(2 - 34) (3 - 25) 

HAS 21(72%) 19 (79%) 0,60 

Tratamento 5/ 12/12 2/12/ 10 
( dieta/hipoglicemiante (17/41142%) (8 I 50 I 42%) 0,6 
oral/insulina) 

Fumo atual 7 (24%) 3 (12%) 0,20 

Fumo atual 
e passado 17 (59%) 9 (37%) 0,20 

Pressão arterial 
sistólica (mm/Hg) 163 ± 24 165 ± 22 0,80 

(130- 217) (130- 216) 

Pressão arterial 
diastólica (mm/Hg) 90 ± 14 91 ± 15 0,90 

(70 - 120) (73 - 147) 

Pressão arter ial 115±15 116±15 0,80 
média (mm/Hg) (93- 151) (96 - 157) 

Os ~ados estão expressos como 0 número de pacientes com a caracte.rística analisada ou como 
~~d~a ± desvio padrão. A percentagem de pacientes com a característica e a variação mínima -

axlma estão colocados entre parênteses. 



83 

TABELA XIX - Perfil metabólico dos pacientes com DM tipo 2 e Cl 

assintomática ou Cl sintomática. 

Cl assintomática Cl sintomática p 
n = 29 n = 24 

Glicemia de jejum (mg/dl) 187 ± 65 204 ± 90 0,6 
(96- 350) (87- 432) 

Frutosamina (mmol/1) 3,5 ± 0,7 3,5 ± 0,8 0,9 
(2,3- 5,2) (2.4- 5.5) 

Glico-hemoglobina (%) 9,6 ±2 10,0 ± 2 0,5 
(5,6- 16,7) (6, 1 - 13,6) 

Colesterol total (mg/dl) 227 ± 36 209 ± 49 O, 1 
(179- 201) (82- 290) 

HDL-colesterol (mg/dl) 45 ± 13 43 ± 11 0,8 
(30 - 75) (26- 69) 

LDL- colesterol (mg/dl) 143 ± 34 136 ± 39 0,5 
(89- 227) ( 35- 198) 

Triglicerídeos (mg/dl) 193 152 0,06 
(67- 411) (32- 573) 

Creatinina (mg/dl) 1,05 ± 0,4 1 '1 ± 0,6 0,4 
(0,6 -2,4) (0,5- 2,1) 

Os dados estão expressos como média ± desvio padrão e a variação mínima - máxima entre 
parênteses. 
Para o cálculo do LDL colesterol : foram excluídos 2 pacientes com triglicerídeos maior que 400 mg/dl. 
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TABELA XX - Complicações crônicas microangiopáticas nos pacientes com 

DM tipo 2 com Cl assintomática ou Cl sintomática. 

Cl assintomática Cl sintomática p 
n = 29 n =24 

Nefropatia 

Microalbuminúria 10 (34%) 4 (17%) 
Macroalbuminúria 15 (52%) 8 (33%) 0,02 
Total 25 (86%) 12 (50%) 0,004 

Retinopatia 20 (70%) 14 (54%) 0,2 

Neuropatia autônoma 22 (81%) 6 (25%) 0,0001 

Neuropatia periférica 19 (76%) 14 (61%) 0,3 

Os dados estão expressos como número de pacientes afetados e a percentagem entre parênteses. 
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FIGURA 7- Complicações microangiopáticas em pacientes com diabete 

melito tipo 2 com cardiopatia isquêmica assintomática ou 

sintomática. 
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TABELA XXI - Complicações macroangiopáticas nos pacientes DM tipo 2 com 

Cl assintomática ou Cl sintomática. 

Cl assintomática Cl sintomática p 
n = 29 n = 24 

Acidente vascular cerebral 6 (21%) 3 (13%) 0,4 

Vasculopatia periférica 11 (38%) 13 (56%) 0,2 

Claudicação intermitente 4 (14%) 9 (38%) 0,04 

Os dados estão expressos como número de pacientes afetados e a percentagem entre parênteses. 
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TABELA XXII - Análise de regressão logística múltipla para a presença de 

cardiopatia isquêmica assintomática. 

Razão de p Intervalo de 
chance confiança (95%) 

Índice de massa corporal (kg/m2) 0,8 0,030 0,78-0,97 

Neuropatia autônoma (sim) 12,1 0,001 2,63-56,1 

Nefropatia (sim) 4,6 0,070 0,83-25 

Variável dependente :CI assintomática 
Variáveis independentes: sexo, IMC, neuropatia autônoma e nefropatia . 
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6.6- CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE Cl APENAS 

PELA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA 

Em 9 pacientes (17% dos pacientes com Cl), o diagnóstico de Cl foi 

estabelecido apenas pela cintilografia miocárdica. Nas tabelas de XXIII a XXVI estão 

descritas as características clínicas, laboratoriais e a presença de complicações 

crônicas do DM destes pacientes. A maioria deles eram homens, mais jovens e mais 

magros do que os demais pacientes com Cl. Não houve diferença significativa 

quanto ao perfil glicêmico ou lipídico, níveis de pressão arterial, freqüência de outras 

evidências de macroangiopatia (AVC e doença vascular periférica). No entanto, em 

relação as complicações crônicas do DM (tabela XXV), observou-se um aumento da 

prevalência de neuropatia autônoma e retinopatia diabética. A macroalbuminúria 

apresentou uma tendência de ser mais freqüente nestes pacientes. 
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TABELA XXIII -Características clínicas dos pacientes com CI apenas pelo 

critério da cintilografia miocárdica ou pelos critérios da OMS 

Cl (só cintilo) Cl (OMS) p 
n=9 n =44 

Sexo (masculino) 7 (78 %) 17 (39 %) 0,03 

Idade (anos) 56± 5 61 ± 7 0,02 
(48- 63) (44- 77) 

IMC (kg/m2) 26 ± 2 29 ±4 0,05 
(23- 31) (21 - 38) 

TOM (anos) 14 ± 8 11 ± 7 
(6- 30) (2- 34) 0,30 

HAS 5 (56%) 35 (79%) 0,13 

Fumo atual 1 (11 %) 9 (20%) 0,50 

Fumo atual e passado 6 (66%) 20 (46%) 0,30 

Pressão arterial 151 ± 15 167 ± 24 0,06 
sistólica (mm/Hg) (130- 185) (130- 217) 

Pressão arterial 86 ± 12 92 ± 14 0,30 
diastólica (mm/Hg) (93- 138) (70- 157) 

Pressão arterial 107 ± 12 116±15 0,09 
média (mm/Hg) (93- 138) (96- 157) 

IMC: índice de massa corporal, TOM: tempo conhecido de DM, HAS: hipertensão arterial sistêmica, 
Os dados estão expressos como o número de pacientes com a característica analisada ou como 
média ± desvio padrão. A percentagem de pacientes com a característica e a variação mínima -
máxima estão colocados entre parênteses. 
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TABELA XXIV- Perfil metabólico dos pacientes DM tipo 2 e Cl apenas pelo 

critério da cintilografia miocárdica ou pelos critérios da OMS. 

Cl (só cintilo) Cl (OMS) p 
n=9 n =44 

Glicemia de jejum 195 ± 68 194 ± 80 0,6 
(mg/dl) (96- 347) (87- 432) 

Frutosamina 3,6 ± 0,6 3,4 ± 0,7 0,6 
(mmol/1) (2,8- 4,5) (2,3- 5,5) 

Glico-hemoglobina 9,4 ± 1,6 9,9 ± 2,0 0,6 
(%) (6,5- 12,4) (5,6- 16,7) 

Colesterol total 235 ± 47 216 ± 42 0,2 
(mg/dl) (183- 341) (82- 306) 

HDL- colesterol 48 ± 16 43 ± 11 0,6 
(mg/dl) (30- 75) (26- 69) 

LDL- colesterol 143 ± 34 136 ± 40 0,5 
(mm/dl) (89- 119) (35- 98) 

Triglicerídeos 198 167 0,6 
(mg/dl) (85- 411) (32- 573) 

Os dados estão expressos como o número de pacientes com a característica analisada ou como 
média ± desvio padrão. A percentagem de pacientes com a característica e a variação mínima -
máxima estão colocados entre parênteses. 
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TABELA XXV- Complicações crônicas microangiopáticas nos pacientes com 

Cl apenas pelo critério da cintilografia miocárdica ou pelos 

critérios da OMS. 

Cl (só cintilo) Cl (OMS) p 
n=9 n =44 

Nefropatia (micro+ macro) 8 (90%) 29 (66%) O, 1 

Normo/micro/ macro 1/1/7 15/13/16 
(11/11/78%) (34/30/36%) 0,07 

Retinopatia 9 (100%) 26 (59%) 0,03 

Neuropatia autônoma 8 (90%) 20 (45%) 0,02 

Neuropatia periférica 6 (66%) 27 (66%) 0,3 

Os dados estão expressos como número de pacientes afetados e a percentagem entre parênteses. 
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TABELA XXVI - Outras complicações macroangiopáticas nos pacientes com Cl 

apenas pelo critérios da cintilografia miocárdica ou pelos 

critérios da OMS. 

Cl (só cintilo) Cl (OMS) p 
n=9 n =44 

Acidente vascular cerebral 3 (33%) 6 (14%) 0,1 

Vasculopatia periférica 3 (43% 23 (52%) 0,5 

Claudicação intermitente 1 (11 %) 12 (27%) 0,3 

Os dados estão expressos como número de pacientes afetados e a percentagem entre parênteses. 



7 - DISCUSSÃO 

7.1 - CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE Cl EM PACIENTES COM DIABETE 

MELITO TIPO 2 

No presente estudo, o diagnóstico de Cl foi estabelecido em 44% dos 

pacientes pelos métodos utilizados. Outros autores, em estudos transversais e 

utilizando apenas o questionário cardiovascular e as alterações do ECG 

classificadas de acordo com o código Minnesota, observaram valores de 32% 1151 -

1521. A maior prevalência de Cl observada neste estudo pode ser atribuída ao 

emprego também da cintilografia miocárdica, que é um método não invasivo que 

apresenta uma sensibilidade diagnóstica maior do que os critérios clínicos e 

eletrocardiográficos 11531. De fato, em 37% dos pacientes estudados o diagnóstico de 

CI foi estabelecido pelo questionário cardiovascular e pelas alterações do ECG. 

7.1.1 -Questionário Cardiovascular 

No presente estudo, observou-se uma freqüência de angina maior 

(aproximadamente 20% dos pacientes) do que a relatada nos estudos referidos 

acima (10 a 12%). Cerca de 6% dos pacientes diabéticos tipo 2 do "San Louis Valley 
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Diabetes Study" [1541 apresentavam angina. Provavelmente, estas diferenças sejam 

devidas à heterogeneidade da presença de fatores relacionados à presença de Cl 

assintomática, como, por exemplo, a associação com neuropatia autônoma. No 

presente trabalho a prevalência global de neuropatia autônoma cardiovascular foi de 

46% e nos pacientes com angina de 30%. Portanto é lógico supor que estes 

pacientes apresentem mais dor precordial porque tem menor comprometimento 

autônomo cardiovascular. Nos trabalhos citados, a presença de neuropatia 

autônoma cardiovascular não foi avaliada. 

Em sete pacientes o diagnóstico de Cl foi estabelecido apenas pelo 

questionário cardiovascular, sendo o ECG de repouso e a cintilografia miocárdica 

considerados normais. Entre estes, 1 paciente havia sido submetido a angioplastia 

coronariana e, no momento do exame apresentava ECG e cintilografia miocárdica 

normal. Os demais pacientes poderiam apresentar outra causa de dor do tipo angina 

como, refluxo gastro esofágico ou distúrbios da motilidade esofágica, prolapso da 

válvula mitral cólica biliar síndrome costo-esternal e radiculite cervical. A maior I I 

parte destas entidades pode ser excluída pelo exame físico e alguns exames 

complementares 11551. O diagnóstico diferencial mais difícil é com os distúrbios da 

motilidade de esôfago que podem ocorrer em cerca de 24% dos pacientes com dor 

do tipo anginosa e coronárias normais 11561. Outra entidade que deve ser considerada 

é a Síndrome X ou dor precordial tipo angina com coronárias normais. Em cerca de 

20% destes pacientes há alterações no ECG de esforço e anormalidades na 

resposta vasodilatadora ao estresse têm sido relatadas 1157-1581. A Síndrome X 

acomete mais freqüentemente as mulheres. No presente estudo 71% dos pacientes 

com dor precordial tipo angina e sem outras evidências de Cl eram também 
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mulheres. No entanto, na maioria dos pacientes com Síndrome X a dor precordial é 

atípica, sendo que este não é o padrão avaliado no questionário cardiovascular. A 

Síndrome X propriamente dita apresenta uma evolução benigna 1159-1601 e 0 

seguimento destes pacientes será importante para se definir se a presença deste 

sintoma está associado a um desfecho cardiovascular bem definido. 

Outro aspecto que deve-se levar em consideração em relação ao diagnóstico 

de Cl pela presença de angina, em pacientes diabéticos, é que estes pacientes 

podem apresentar freqüentemente manifestações equivalentes à angina como a 

dispnéia, o cansaço, tonturas e eructações 11011. Estas manifestações são 

inespecíficas e não foram analisadas no questionário cardiovascular, podendo 

portanto subestimar a presença de CI pelos sintomas. 

O questionário cardiovascular tem sido amplamente utilizado em inúmeros 

estudos epidemiológicos principalmente envolvendo pacientes com DM. o 

questionário foi idealizado pelo Dr. Rose 11611 com o objetivo de criar um instrumento 

epidemiológico e clínico que pudesse avaliar a presença de angina de uma forma 

padronizada e simples. As perguntas que formam o questionário foram estruturadas 

a partir da observação clínica cuidadosa de 36 pacientes consecutivos portadores 

inequívocos de Cl após investigação hospitalar completa; 15 pacientes que 

apresentaram infarto do miocárdio; 37 pacientes çom claudicação intermitente 

indubitável e 23 pacientes com dor torácica, mas sem evidência de Cl. Foi utilizado 

em mais de 2000 pessoas e validado pelo Dr. Rose em pacientes com angina 

definida, doenças das vias respiratórias e digestivas. Apresenta uma sensibilidade 

de 81% e especificidade de 91% para o diagnóstico de angina pectoris típica e de 
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possível infarto agudo do miocárdio. 

7 .1.2 - Eletrocardiograma 

O ECG de repouso é um método usado amplamente para o diagnóstico de Cl. 

As alterações do ECG foram padronizadas pelo Laboratório de Higiene Fisiológica 

da Universidade de Minnesota 11621, e codificadas de acordo com o tipo de 

alterações. O diagnóstico de Cl baseia-se na presença de onda Q e na morfologia 

OS e nas alterações do segmento S- T, da onda T e da presença de bloqueio 

completo do ramo esquerdo 11631. Assim, por exemplo, a presença de uma onda Q 

com duração ~0,04 sem DI ou V5 recebe o código 1-1-1. Este método foi validado 

pela OMS 11371, e vem sendo utilizado em vários estudos epidemiológicos como um 

critério padronizado para analisar as alterações do ECG compatíveis com 0 

diagnóstico de Cl. De acordo com estudos de autópsias a sensibilidade diagnóstica 

deste método é de 55 a 60% 11041. 

Em 23 % dos pacientes com DM tipo 2 o diagnóstico de Cl foi baseado em 

alterações do ECG codificadas segundo estes critérios. Esta freqüência de 

alterações no ECG é similar ao encontrado por outros autores já referidos 

anteriormente (Mattock, 1988 e Gall, 1991 ). Apenas 29% dos pacientes com 

alterações do ECG apresentavam também sintomas de Cl, de acordo com avaliação 

do questionário cardiovascular. Isto denota um grande número de pacientes com Cl 

assintomática. No seguimento da população de Framingham, 25% dos pacientes 

que desenvolveram IAM o tiveram de forma assintomática, sendo detectado pelo 

aparecimento de onda Q em ECG realizados a intervalos de 2 anos 11641. Embora a 
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maioria das alterações de necrose persistam nos ECGs subsequentes, uma 

pequena parcela pode ter regressão parcial ou total da onda Q [1651. Isto ocorre mais 

freqüentemente em IAM de localização inferior e portanto pode subestimar a 

prevalência de Cl em estudos transversais. 

Em cinco pacientes o ECG foi compatível com bloqueio completo de ramo esquerdo, 

que é um critério de possível isquemia, pelo Código Minnesota, podendo estar 

associado a doença de múltiplos vasos [1661. No entanto, a presença de bloqueio de 

ramo esquerdo não é patognormônica de Cl, uma vez que pode ser encontrado 

também na doença hipertensiva, devido a hipertrofia de ventrículo esquerdo, 

cardiomegalia, estenose aórtica e cardiomiopatias [167-1681. Apenas 1 destes 

pacientes apresentou hipoperfusão à cintilografia miocárdica após uso de 

dipiridamol. 

O uso de digitálicos pode levar à alterações no ECG sugestivas de isquemia 

miocárdica. No presente estudo 2 pacientes que tomavam esta medicação, 

apresentaram sinais de isquemia no ECG. Nestes, o Q-CV e a cintilografia 

miocárdica foram negativas, e poderiam representar um diagnóstico falso positivo de 

C I. 

7.1.3- Cintilografia miocárdica 

A cintilografia miocárdica foi diagnóstica em cerca de 57% dos pacientes com 

diabete tipo 2 considerados portadores de Cl. Esta observação pode indicar que 

este método subestima a presença de Cl em pacientes diabéticos ou que o 

diagnóstico de Cl foi superestimado pelos outros métodos empregados. Esta última 
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hipótese é pouco provável, conforme já discutido acima. 

A sensibilidade da cintilografia miocárdica pela técnica Planar para o 

diagnóstico de Cl, em pacientes não diabéticos, é cerca de 81 a 96% !1 69-1701. A 

causa mais freqüente de falso negativo é presença de estenose em apenas um 

único vaso. É bem conhecido que a aterosclerose coronariana em pacientes 

diabéticos compromete freqüentemente mais de um vaso. 116"17'19·172-1741. Caracciolo 

et ai. 11751, confirmaram recentemente estes achados, demonstrando uma menor 

prevalência de doença de um único vaso (estenose superior a 50% na angiografia) 

em pacientes diabéticos (13%), contra 26% dos indivíduos não diabéticos. Portanto, 

este fator provavelmente tenha exercido pouca influência na sensibilidade do 

método cintilográfico empregado neste estudo. Outro aspecto que pode ter 

diminuído a sensibilidade é a qualidade das imagens obtidas na cintilografia planar. 

Por este método, há um menor contraste entre as zonas patológicas e as normais. 

Isto poderia levar a uma redução na capacidade de reconhecimento de pequenas 

áreas mal perfundidas.l1171 Para analisar especificamente este aspecto, 23 pacientes 

realizaram concomitantemente a cintilografia miocárdica pelos métodos planar e 

SPECT. Houve uma concordância diagnóstica entre os dois métodos em 83% dos 

casos. Em relação ao diagnóstico da presença de Cl (isquemia e necrose) houve 3 

casos discordantes. A técnica SPECT foi positiva em sete pacientes e a técnica 

Planar em 5 pacientes. Em dois casos o diagnóstico de Cl foi estabelecido pela 

cintilografia SPECT e um caso foi positivo apenas pela técnica planar. Observou-se 

que a freqüência de Cl nestes 23 pacientes era de 48%, portanto semelhante ao 

valor de 44% encontrado na amostra original. A técnica SPECT foi positiva em cerca 

de 60% dos pacientes valor semelhante ao da técnica planar (57%) em todos os 
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pacientes incluídos no estudo. Não é do nosso conhecimento algum estudo que 

tenha comparado estes dois métodos em pacientes diabéticos. Existe apenas um 

estudo 11761 realizado em 36 indivíduos não diabéticos submetidos à cintilografia 

miocárdica pelos dois métodos e à angiografia coronariana. A sensibilidade obtida 

pelos métodos 99mTc SPECT e Planar foram, respectivamente, de 93 e 73% (p< 

0,05). No entanto, não houve diferenças quanto a especificidade entre os dois 

métodos que foi de 73 %. 

Smith e Watson 11731 reivindicam a favor da técnica Planar uma vez que ao 

longo dos anos foi alcançada uma grande destreza e experiência por parte dos 

médicos nuclearistas. A técnica Planar é mais cômoda para o paciente, requer 

menor quantidade de radiofármaco, e é um método mais simples sujeito assim, a 

menos artefatos. Por outro lado, a técnica SPECT, por se basear em múltiplas 

imagens planares, apresenta maior probabilidade de detectar a lesão e o vaso 

comprometido. A sensibilidade da técnica SPECT para o diagnóstico da Cl varia de 

83 a 98%. No entanto, a sua especificidade é considerada por alguns autores como 

sendo inferior (53 a 100%) à técnica planar. Portanto, pode-se concluir que o tipo de 

técnica empregada de cintilografia miocárdica para o diagnóstico de Cl no presente 

trabalho não interferiu significativamente nos resultados. 

Provavelmente a cintilografia miocárdica em pacientes diabéticos apresenta 

uma sensibilidade menor do que em pacientes não-diabéticos. Paillole et ai. 11781, 

avaliaram 59 pacientes com DM tipo 1 e 2 com suspeita clínica de doença 

coronariana (angina e alterações isquêmicas ECG), através de métodos não

invasivos, ECG Holter em 48 h, ECG de esforço e cintilografia miocárdica com 
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dipiridamol. Todos os pacientes foram submetidos à angiografia coronariana. 

Observaram que a sensibilidade dos métodos não-invasivos foi respectivamente de 

25%, 75% e 80%. 

Pacientes com doença coronariana em 3 vasos podem apresentar uma 

cintilografia miocárdica após estresse farmacológico sem evidências de alteração da 

perfusão. Isto porque, devido à extensa doença coronariana, o radiofármaco se 

distribui pobremente em todo o miocárdio, não aparecendo áreas de menor perfusão 

[179]. 

No presente estudo, encontrou-se um freqüência elevada de pacientes com 

cintilografia miocárdica normal que evidenciaram a presença de um infarto antigo ao 

ECG. Seguimentos de pacientes com evidência de necrose à cintilografia 

miocárdica, demonstram que metade destes pacientes podem vir a ter a cintilografia 

. . d. I d [117J m1ocar 1ca planar normal ao ongo os anos . 

A presença de fatores que levam à diminuição da resposta vasodilatadora ao 

estímulo com o dipiridamol podem levar a resultados falso-negativos. O fumo, no dia 

do exame, é um destes fatores. No entanto, apenas 22% dos pacientes analisados 

eram fumantes ativos e além disto eram instruídos a não fumar no dia do exame e 

caso tivessem fumado, era injetada o dobro da dose de dipiridamol. A presença de 

neuropatia autônoma [123•1781 pode reduzir também, a resposta hemodinâmica ao 

estresse (tanto farmacológico como ao exercício). No presente estudo, a prevalência 

de neuropatia autônoma nos pacientes com o diagnóstico de Cl apenas pelos 

critérios clínicos e ECG foi de 48% enquanto que nos pacientes com alterações 

cintilográficas foi de 60% (p = 0,3). Se o efeito da neuropatia autônoma sobre a 
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resposta vasodilatadora durante o estresse fosse realmente significativo era de se 

esperar que houvesse uma maior prevalência desta complicação no grupo de 

pacientes com Cl, porém sem alterações à cintilografia. 

As diferenças de sensibilidade e especificidade entre os estudos podem ser 

devido aos critérios de seleção das amostras estudadas (alta ou baixa probabilidade 

de CJ), e dos critérios diagnósticos do cateterismo cardíaco (considerado o "padrão 

ouro") que variam de 50 a 70% de oclusão arterial. Embora a angiografia seja 

considerada o método padrão para o diagnóstico de Cl, ela demonstra apenas a 

anatomia da lesão (estreitamento maior que 50 % ou 75% da luz do vaso). Alguns 

autores têm demonstrado que a evolução para a oclusão ocorre na maioria das 

vezes nos vasos de calibre inferior a 50% 11811. As imagens de perfusão miocárdica 

ao teste de estresse refletem a perfusão do tecido miocárdico e apresentam 

implicações prognósticas confirmadas em vários estudos 1118-1191. O nosso objetivo foi 

avaliar se a técnica Planar equivale-se a SPECT no que tange ao diagnóstico e 

estes pacientes estão sendo acompanhados para aferição futura do prognóstico 

tanto da presença como ausência de lesão. 

7.2- FATORES DE RISCO PARA A Cl EM PACIENTES COM DM TIPO 2. 

Os pacientes com CJ descritos neste estudo eram mais velhos, com níveis 

pressóricos mais elevados, mais obesos e com alterações metabólicas do tipo 

hiperglicemia e aumento dos valores de triglicerídeos mais proeminentes. Na análise 

multivariada permaneceram significativamente associados à presença de CJ a idade 

e os níveis pressóricos, e os níveis glicêmicos, enquanto que associação dos 
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triglicerídios e do IMC foi estatisticamente limítrofe. 

7.2.1 -Controle glicêmico 

O papel do controle metabólico sobre o desenvolvimento de complicações 

vasculares em pacientes diabéticos é ainda um assunto controvertido. O estudo 

DCCT realizado em pacientes com diabete tipo 1 observou uma redução não 

significativa de eventos cardiovasculares nos pacientes que fizeram controle 

intensivo 11821. Jarrett et ai. 1791 , observaram um aumento de 2 a 3 vezes na 

prevalência de Cl em pacientes com tolerância diminuída aos carboidratos, com 

diagnóstico recente e pacientes já sabidamente portadores de DM. No entanto, não 

encontraram diferença significativa entre os três grupos de pacientes. Estes dados 

sugerem que os valores de glicemia possivelmente relacionados ao desenvolvimento 

de doença coronariana devem ser mais baixos do que aqueles a partir dos quais se 

desenvolvem as complicações microangiopáticas. Mykkanen et ai. 11831, em um 

estudo de delineamento semelhante, encontraram uma maior prevalência de Cl em 

homens idosos com hiperglicemia assintomática, ao serem comparados com os 

normoglicêmicos. Estes mesmos autores, após seguirem uma coorte de pacientes 

com DM tipo 2 !871 por 3,5 anos, observaram que os pacientes com níveis de glico

hemoglobina no terei! superior da curva de distribuição apresentavam uma 

freqüência maior de eventos cardiovasculares do que os pacientes com níveis mais 

baixos de glico-hemoglobina. No entanto, outros estudos epidemiológicos não 

encontraram esta associação 1184-1851. Já no seguimento da população original do 

estudo Framingham 11861, a hiperglicemia foi um fator de risco para a Cl, apenas nas 

mulheres com DM. Com base na dificuldade em estabelecer uma relação entre 
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intensidade da hiperglicemia com a presença de Cl, Jarrett 11871 postulou que DM e 

Cl compartilham os mesmos antecedentes de risco como HAS, dislipidemia e 

obesidade. 

Outros autores defendem a hipótese de que o elo de ligação entre a 

aterosclerose, doença coronariana e DM seria a presença de resistência insulínica e 

a conseqüente hiperinsulinemia 186·1881. Evidências sustentam a noção de que a 

resistência insulínica seja um fator independente para o desenvolvimento de Cl em 

pacientes com DM 11891. Stout 1841 , em uma extensa revisão, demonstra que a insulina 

pode diretamente promover a aterosclerose. Além disto, a hiperinsulinemia também 

encontra-se associada a outros fatores de risco cardiovasculares como distribuição 

centrípeta da gordura corporal 1881, HAS, aumento dos triglicerídeos e diminuição do 

HDL colesterol 1891. Alguns autores acreditam que a resistência insulínica e a 

hiperinsulinemia são as alterações fundamentais que determinam o aparecimento 

das demais alterações associadas 1841. No entanto, Jarret defende a hipótese de que 

esta associação não representa uma relação de causa e efeito 1190-1911. Para resolver 

esta dúvida é necessário que sejam desenvolvidos estudos prospectivos de 

pacientes apenas insulina-resistentes com hiperinsulinemia e sejam analisados 

desfechos cardiovasculares bem definidos. 

Recentemente, foi demostrado que o baixo peso ao nascer e o baixo peso no 

primeiro ano de vida seriam fatores de risco para HAS, DM 1192-1931 e doença 

cardiovascular 11941 na vida adulta. A hipótese (thryphty phenotype) sugere que 

deficiência nutricional precoce, levaria a um menor desenvolvimento de diversos 

órgãos e tecidos do organismo, inclusive da altura corporal. Estes indivíduos teriam, 

Por exemplo, menor número de células adiposas, de células beta e de néfrons. Com 
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o passar dos anos e o aparecimento de aumento de peso haveria uma hipertrofia 

exagerado dos adipócitos, com conseqüências metabólicas adversas e eventual 

falência das células beta. Uma observação interessante é que o baixo peso ao 

nascer é um fator de risco para a resistência insulínica na vida adulta. No entanto, 

estas hipóteses precisam de maior suporte. 

7.2.2- Triglicerídeos 

Os níveis séricos de triglicerídeos, foram significativamente mais elevados nos 

pacientes diabéticos com Cl. Níveis elevados de triglicerídeos totais e VLDL

triglicerídeos são encontrados em 20 a 60% dos pacientes com DM tipo 2, e podem 

atingir valores de 50 a 100% acima dos níveis presentes em indivíduos não 

diabéticos 1195-1961. O papel dos triglicerídeos como um fator de risco independente 

para a Cl já foi estabelecido em outros estudos. No " The Paris Prospective Study" 

1561 onde foram seguidos 7038 indivíduos por um período de 11 anos, a 

hipertrigliceridemia foi um fator preditivo importante de mortalidade coronariana em 

pacientes com DM tipo 2. Outros estudos encontraram resultados semelhantes 

134'1971. Há dúvidas de que a elevação nos níveis de triglicerídeos seja per se um fator 

de risco independente para Cl. Isto porque, os níveis elevados de triglicerídeos 

estão associados a uma diminuição significativa dos níveis de HDL-colesterol 11981. 

Não está claro se este ·efeito é resultante da diminuição na produção do HDL em 

conseqüência da deficiente metabolização de lipoproteínas com triglicerídeos de 

cadeia longa, ou pela aceleração do catabolismo do HDL-colesterol. Em alguns 

estudos prospectivos populacionais, os níveis elevados de triglicerídeos são 

Potentes preditores de risco coronariano na análise univariada, mas a significância 
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estatística desaparece após o ajuste para o colesterol total e/ou HDL-colesterol 11991. 

No entanto, em recente meta-análise, Hokanson et ai. 12001. concluíram que o risco 

residual da hipertrigliceridemia, após ajuste na análise multivariada para outros 

fatores de risco, foi preditivo de mortalidade coronariana. 

Mecanismos patogênicos conhecidos dão sustentação a estes dados. A 

hipertrigliceridemia pode favorecer a aterosclerose por uma diminuição dos níveis de 

HDL, alteração na configuração de outras lipoproteínas ou por facilitar um estado de 

hipercoagulação 1201-2021. Alterações do metabolismo de triglicerídeos em condições 

de jejum e no estado pós-prandial são comuns em pacientes diabéticos12011. Estas 

alterações favorecem o acúmulo de remanescentes de partículas intermediárias do 

tipo "intermediate-density lipoproteins" que são mais aterogênicas porque são mais 

facilmente captadas pelos macrófagos. Levam assim, a formação das células 

espumosas, que representam o primeiro passo para o desenvolvimento da placa 

aterosclerótica. Pode haver também um aumento do conteúdo de triglicerídeos na 

parte central das partículas do tipo "LDL", que ao ser removido pela lipase hepática 

leva a formação de lipoproteínas LDL mais densas que são facilmente oxidadas e 

com um poder aterosclerótico maior que as partículas de LDL normais 12031. Este 

excesso de triglicerídeos na lipoproteína LDL tem sido encontrado no DM mesmo na 

ausência de níveis elevados de triglicerídeos 12041 e poderia explicar em parte, a 

relação positiva entre triglicerídeos e presença de Cl nestes pacientes. No entanto, 

estudos recentes não mostraram haver uma associação independente destas 

partículas LDL densas com o maior risco de Cl em pacientes não diabéticos 153• 2051. 

Uusitupa et ai. 11971 documentaram que o LDL triglicerídeo foi um fator de risco 

independente, para a mortalidade cardiovascular em pacientes com DM tipo 2. Em 
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relação aos fatores de coagulação, recentemente, demonstrou-se uma associação 

entre hipertrigliceridemia e o aumento de fatores trombogênicos, incluindo os fatores 

VIl e X e do PAI-1 1651. 

Neste estudo não se encontrou associação entre os níveis de colesterol e/ou 

HDL colesterol e a presença de Cl. Os valores de colesterol sérico não são mais 

elevados em pacientes diabéticos do que na população em geral, porém os níveis 

séricos de HDL colesterol são mais baixos. No entanto, freqüentemente se 

descrevem anormalidades da composição e do tamanho das lipoproteínas nos 

pacientes com DM tipo 2, especialmente a formação de LDL menores e mais densos 

12031, e mais aterogênicas como já referido anteriormente. 

Além disso, o tempo de diabete é impreciso no DM tipo 2 e a hiperglicemia 

pode preceder em muitos anos o diagnóstico clínico do DM 12061 No presente estudo 

não encontrou-se relação entre o tempo conhecido de DM e a presença de Cl 

condizente com a vários estudos 1188-791. No entanto, no estudo já citado de Kuusito 

et ai. 1871, o tempo de DM foi preditivo de Cl após o ajuste para os demais riscos. 

7.2.3- Hipertensão arterial 

A associação significativa de HAS com a presença de Cl observada nos 

pacientes descritos neste trabalho já foi observada por outros autores (MRFITI) 1471. 

A HAS isoladamente é um fator de risco bem definido para isquemia miocárdica. A 

co-existência de HAS e DM potencializa o aparecimento de doença coronariana. No 

estudo PROCAM 1341 (2681 pacientes acompanhados por 4 anos) a associação entre 

DM e HAS ocasiona um aumento na incidência de Cl de pelo menos 3 vezes. HAS é 
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encontrada freqüentemente em pacientes diabéticos tipo 2. Em trabalho anterior 12071 

observou-se que cerca de 50% dos pacientes normoalbuminúricos apresentavam 

níveis tensionais elevados. A prevalência de HAS aumentava nos pacientes com 

micro- e macroalbuminúria. HAS é um dos componentes da Síndrome da 

Resistência lnsulínica e pode ser detectada antes mesmo do aparecimento de OM 

1881. O hiperinsulinismo '2081 pode determinar HAS por aumentar a reabsorção de 

sódio pelo túbulo renal distai '2091 com conseqüente aumento do volume extra celular; 

estimular o sistema nervoso simpático 12101; aumentar a resposta pressórica a 

angiotensina 11; aumentar a produção de angiotensina 11; estimular a proliferação de 

músculo liso das arteríolas. 

Estudos realizados em nosso Serviço em grupo de pacientes diabéticos tipo 2 

com pelo menos um irmão portador de DM, demonstraram que a história familiar de 

HAS se associa significativamente ao aparecimento de Cl e doença renal no irmão 

com maior duração de DM (Canani et ai. Submetido) 12121 .Além disto, foi 

demonstrado também por nós que alterações da homeostase pressórica, como a 

ausência do descenso noturno, estão presentes nos pacientes com aumento da taxa 

de filtração glomerular, que é considerado um fator de risco para o futuro 

desenvolvimento da nefropatia diabética. Estas alterações estão relacionadas a um 

aumento do tônus do sistema nervoso simpático 12131. Pode-se formular a hipótese 

que a predisposição genética para HAS em um paciente diabético é um dos 

principais fatores relacionados ao desenvolvimento futuro de complicações 

cardíacas e renais. 
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7.3- Cl E ASSOCIAÇÃO COM OUTRAS COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO 

DIABETE 

As complicações crônicas microangiopáticas (retinopatia e nefropatia) estavam 

igualmente distribuídas nos dois grupos de pacientes. Embora esteja bem 

estabelecido que a nefropatia diabética seja um fator de risco para doença 

cardiovascular 196· 149· 151 • 2141, esta associação não foi observada provavelmente 

porque os pacientes estudados apresentavam uma elevada prevalência desta 

complicação. 

Os pacientes portadores de Cl apresentaram mais freqüentemente episódios 

prévios de AVC e doença vascular periférica, detectada pela diminuição dos pulsos 

periféricos. A aterosclerose é um processo que compromete de uma maneira geral 

os vasos arteriais. É de se esperar, portanto, que outras manifestações de 

aterosclerose ocorram em um mesmo paciente, pois os fatores de risco são os 

E . - f f "d t t (215-216] mesmos. stes assoc1açoes oram re en as por ou ros au ores . 

Um achado interessante foi a presença de menor freqüência de sintomas de 

claudicação nos pacientes com Cl e vasculopatia periférica (diminuição dos pulsos). 

Estes pacientes apresentaram mais freqüentemente neuropatia periférica, e a 

ausência de sintomas pode estar relacionada a falta de percepção de estímulos 

nociceptivos. 

7.4- Cl ASSINTOMÁTICA 

No presente estudo observou-se que cerca de 55% dos pacientes com Cl não 
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apresentavam manifestações clínicas de angina. Em pacientes não-diabéticos a 

freqüência de Cl silenciosa varia de 20 a 35% 1126'164· 2171. O aumento da prevalência 

de casos assintomáticos de Cl em pacientes diabéticos já foi descrito anteriormente 

por vários autores 1218-2211. No estudo de Framingham, 25% 11641 dos IAM foram 

assintomáticos e mais freqüentes em pacientes diabéticos . 

Por outro lado, outros autores não concordam com estas observações 12221 . 

Consideram este aumento ser apenas de caráter relativo, devido ao excesso de Cl 

encontrada nos pacientes diabéticos tipo 2. Outra explicação, seria um "vício de 

amostragem", uma vez que os pacientes com DM são submetidos mais 

freqüentemente a internações hospitalares, exames de rastreamento, estando mais 

expostos ao diagnóstico mesmo na ausência de sintomas. No estudo "Asymptomatic 

Cardiac lsquemia Pilot" 11751 recentemente publicado, os autores não observaram um 

aumento da freqüência de isquemia assintomática durante ECG de esforço e 

durante monitorização ambulatorial do ECG por 48 horas em pacientes diabéticos e 

não diabéticos. No entanto, a definição do DM levou em consideração apenas os 

indivíduos que faziam uso de algum tipo de tratamento medicamentoso para a 

hiperglicemia. Sabe-se que cerca de -15 a 20% dos pacientes diabéticos podem ser 

tratados apenas com dieta e que 50% dos pacientes diabéticos desconhecem o seu 

diagnóstico 12231. Portanto, um número considerável de pacientes diabéticos pode ter 

sido classificado no grupo de não diabéticos, podendo ter influenciado nos 

resultados apresentados. No entanto, em um outro estudo de caráter populacional 

11541 demonstrou-se claramente que a prevalência de Cl assintomática foi 

significativamente maior em indivíduos com DM tipo 2. Os critérios diagnósticos de 

Cl basearam-se nos critérios da OMS com algumas modificações. 
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Os pacientes com Cl assintomática do presente estudo, ao serem comparados com 

Cl sintomáticos, apresentaram uma freqüência 3 vezes maior de neuropatia 

autônoma cardiovascular e o dobro de nefropatia diabética. Estas associações 

permaneceram significativas na análise multivariada, mesmo após o ajuste para os 

demais fatores como o sexo e o IMC. 

A ausência de angina em pacientes com DM tem sido atribuída à presença de 

neuropatia autônoma cardiovascular ocasionada por alterações na transmissão de 

impulsos nociceptivos. Foram descritas alterações histopatológicas e diminuição do 

número de fibras nos nervos do miocárdio de pacientes diabéticos que morreram 

após IAM sem dor torácica 12241. Além disto, estudos funcionais demonstraram que os 

pacientes diabéticos com isquemia silenciosa apresentavam diminuição da captação 

de metaiodobenzilguanidina, um radiofármaco análogo a noradrenalina que é 

captado pelas terminações simpáticas 12251. A presença de isquemia miocárdica 

silenciosa e microalbuminúria foi descrita recentemente por Earle et ai. 11351 em 

pacientes com diabete tipo 1. Estes autores observaram que pacientes 

microalbuminúricos apresentaram uma maior prevalência de Cl assintomática (25%), 

avaliada por ECG e ecocardiograma após esforço do que os indivíduos 

normoalbuminúricos. A presença de neuropatia autonômica também estava 

independentemente associada à Cl assintomática. 

O diagnóstico de Cl silenciosa é importante, pois estes pacientes apresentam 

um prognóstico semelhante ao dos indivíduos sintomáticos. Além disto, a ausência 

de manifestações clínicas de isquemia pode favorecer um dano miocárdio maior, 

Pois em condições usuais a angina funciona como um sistema de alerta, sinalizando 
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o momento do paciente interromper a atividade que desencadeou a isquemia. Este 

mecanismo estaria totalmente comprometido nos indivíduos com isquemia 

exclusivamente assintomática. 

Pacientes diabéticos com neuropatia autônoma cardiovascular e aumento da 

EUA tem um aumento significativo do risco de apresentarem Cl assintomática. 

Portanto, estes pacientes devem ser tratados intensamente em relação aos fatores 

de risco cardiovascular (dislipidemia, HAS, fumo) e devem ser submetidos 

periodicamente a uma avaliação cardíaca que inclua um teste de esforço ou 

cintilografia miocárdica . Espera-se que a prevenção e/ou o tratamento precoce da 

CI possa diminuir a elevada mortalidade deste grupo de pacientes. 

7.5- ANÁLISE CRÍTICA 

Os dados apresentados neste trabalho devem ser interpretados levando em 

consideração que os critérios diagnósticos para a presença de Cl basearam-se 

apenas em métodos não-invasivos. A acurácia destes testes seria melhor avaliada 

através da realização de angiografia coronariana. No entanto, há considerações 

éticas de se realizar este exame invasivo e com risco bem estabelecido nos 

pacientes sem evidências de Cl. Além disto, os pacientes diabéticos são 

Particularmente suscetíveis de apresentarem complicações renais pelo contraste, 

especialmente quando já há um comprometimento da funçãó renal. 

Outro aspecto que deve ser levado em conta é a inferência sobre os fatores de 

risco descritos. Por se tratar de um estudo de delineamento transversal, os fatores 

de risco, na verdade, representam apenas associações estatisticamente 

significativas no momento da realização do estudo. 
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O seguimento destes pacientes prospectivamente e a avaliação de desfechos 

cardiovasculares bem definidos, como, IAM fatal e não fatal e morte súbita, será 

importante para analisar o significado dos critérios diagnósticos utilizados e dos 

fatores de risco associados. 



8 -SUMÁRIO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O diagnóstico de Cl foi estabelecido em 53 (44%) pacientes com DM tipo 2, 

com base na presença de história clínica e/ou alterações ECG compatíveis e/ou 

anormalidades na cintilografia miocárdica. 

As alterações cintilográficas isoladamente ocorreram em apenas 9 (17%). 

Pacientes Portanto, em cerca de 83% o diagnóstico de Cl foi estabelecido pelas 

alterações clínicas e ECG. 

Os fatores de risco associadas à presença de Cl foram a pressão arterial 

sistólica a idade e os níveis de glicose e de triglicerídeos e com o índice de massa 

corporal. 

Cl assintomática foi observado em 55% dos pacientes e esteve 

significativamente associada à presença de neuropatia autônoma e nefropatia 

diabéticas e com menores índices de massa corporal. 

Estudo prospectivo desta coorte de pacientes é necessário para avaliar a 

acurácia dos testes utilizados e fatores de risco associados 
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ANEXO -1 

QUESTIONÁRIO CARDIOVASCULAR 

Angina 

1 - Você teve qualquer tipo de dor ou desconforto no peito? 

S (1) N (2). Se não, pode suspender o questionário. 

2- Tem dor quando sobe escada/lomba ou caminha rápido? S (1) N (2) 

Nunca se apressa ou sobe degraus (3) 

3- Você tem dor no peito quando caminha no mesmo nível? S (1) N (2) 

4- O que você faz se tem a dor caminhando: pára ou diminui a marcha (1) 

continua igual (2) 

5- Se você permanece imóvel, o que acontece? a dor aliviaS (1) N (2) 

6- Quanto tempo leva? 10 minutos ou menos (1) mais de 10 minutos (2) 

7- Pode me mostrar onde é a dor? esterno acima ou meio (1) esterno na região 

baixa (2) tórax anterior esquerdo (3) braço esquerdo (4) outra (5) 

8- Você sente mais alguma coisa? S (1) N (2) -----------

Possível IAM 

9 - Você já teve dor no peito severa por mais de meia a uma hora ? 

S(1) N (2) 

CLAUDICAÇÃO 

1 O- Você tem dor nas pernas quando caminha? 
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S (1) N (2)' 'se resposta não prosseguir 

11- A dor nas pernas começa quando parado ou sentado? S ( 1 )' N (2) 

12- Qual a parte das pernas você sente dor? Inclui barriga das pernas (1)' não inclui 

(2)' 

13- Tem dor quando sobe lomba/ escada ou caminha rápido? S (1) N (2)' nunca 

sobe escadas ou caminha rápido (3). 

14- Tem dor quando caminha no mesmo nível? S (1) N (2) 

15- A dor desaparece quando caminha? S (1 )' N (2) 

16- O que você faz quando tem dor caminhando? Pára ou diminui a marcha (1) 

Continua (2) 

17- O que acontece se você pára de caminhar ? alivia ( 1) não alivia (2) 

18- Quanto tempo? 10 minutos ou menos (1) mais de 10 min (2) 



ANEXO- 2 

CÓDIGO MINNESOTA 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA ISQUÊMICA PELA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

"PADRÕES Q e QS" 

PAREDE ANTERO-LATERAL (derivações DI, aVL, V6) 

1-1-1 Amplitude de Q/R = 1/3, com duração de Q = 0,03 s. 

1-1-2 Duração de Q =0,04 em DI ou V6. 

1-1-3 Duração de Q = 0,04 s, com amplitude de R =3mm em aVL. 

1-2-1 Amplitude de Q/R = 1/3, com duração de Q =0,02 se <0,03 sem DI ou V5. 

1-2-2 Duração de Q ~0,03 se< 0,04 sem DI ou V6. 

1-2-3 Padrão QS em DI (Não codificar na presença de 7-1-1 ). 

1-3-1 Amplitude de Q/R = 1/5 e <1/3, com a duração de Q =0,02 se <0,03 sem DI 

ouV5. 

1-3-3 Duração de Q =0,03 s e <0,04 s com amplitude de R =3 mm em aVL. 

1-2-8 Amplitude da onda R diminuindo para 2 mm ou menos em cada batimento (a 

ausência dos códigos 3-2, 7-1-1, 7-2-1 , ou 7-3) entre Vs e V5. (todos os batimentos 

em V5 devem ter uma onda R ~2 mm.). 

PAREDE POSTERIOR (INFERIOR) derivações Dll, Dlll , aVF 

1-1-1 Amplitude Q/R = 1/3, com duração de Q =0,03 sem Dll. 

1-1-2 Duração de Q =0,04 sem Dll. 

1-1-4 Duração de Q =0,05 s em DI I I, com a amplitude da onda Q = 1 ,O mm na 

maioria dos batimentos de aVF. 

1-1 -5 Duração de Q =0,05 em aVF. 

1-2-1 Amplitude de Q/R = 1/3, com a duração de Q =0,02s e <0,03 sem Dll. 
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1-2-2 Duração de Q =0,03 se <0,04 sem Dll. 

1-2-3 Padrão QS em DI I. ( Não codificar na presença de 7-1-1.) 

1-2-4 Duração de Q =0,04 s <0.05 s em 0111, mais amplitude de Q = 1 ,O mm na 

maioria dos complexos de aVF. 

1-2-5 Duração da onda Q =0,04 se< 0,05 sem aVF. 

1-2-6 Amplitude de Q/R >5,0 mm em Dlll ou aVF. 

1-3-1 Amplitude de Q/R ~1/5 e <1/3, mais a duração de Q ~0,02 se <0,03 sem 011. 

1-3-4 Duração de Q ~0,03 se <0,04 sem DI I I, com a amplitude de Q ~1 ,O mm na 

maioria dos batimentos de AVF. 

1-3-5 Duração de Q ~0,03 se <0,04 sem aVF. 

1-3-6 Padrão QS em cada um dos complexos de 0111 e aVF( não codificar na 

presença de 7-1-1). 

PAREDE ANTERIOR (derivações V1, V2, V3, V4 E Vs). 

1-1-1 Amplitude Q/R ~1/3, com duração de Q ~0,03 sem qualquer dos batimentos 

de V2, V3, V4, Vs. 

1-1-2 Duração de Q >0,04 sem qualquer derivação de V1, V2, V3, V4 e Vs. 

1-2-6 Padrão QS quando onda R inicial estiver presente nas derivações adjacente 

ao lado direito do tórax, em qualquer das derivações V2,V3,V4,V5,V6. 

1-1-7 Padrão de Q/R em todas as derivações V1-V4 ou V1-V5. 

1-2-1 Amplitude Q/R ~ 1/3, com a duração de Q ~ 0,02s e <0,03s em qualquer das 

derivações V2, V3, V4, Vs. 

1-2-2 Duração de Q ~ 0,03 se< 0,04 sem qualquer das derivações V2,V3, V4 e V5. 

1-2-7 Padrão QS em todas as derivações V1, V2 e V3. ( Não codificar na presença 

de 7-1-1). 

1-2-8 Amplitude inicial da onda R diminuindo para 2,0 mm ou menos em cada 

complexo ( na ausência de 3-2, 7-1-1, 7-2-1 ou 7 -3) entre qualquer das derivações 

V2 e V3 , V3 e V4 ou V4 e Vs. (Todos os complexos das derivações imediatamente à 

direita do tórax devem ter onda R~ 2 mm.) 

1-3-1 Taxa de amplitude de Q/R ~ 1/5 e < 1/3 com duração de Q ~ 0,02s e < 

0,03 sem qualquer das derivações: V2, V3, V4 e V5. 
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1-3-2 Padrão Q/S nas derivações V1 e V2 (Não codificar na presença de 3-1 ou 7-1-

1 ). 

ONDAT 

(Não codificar na presença de 6-4, 7-1-1, 7-2-1 ou 7-4.) 

SÍTIO ANTERO-LATERAL (derivações DI, aVL e V6) 

5-1 T amplitude negativa 5,0 mm ou mais ou em DI e V6 ou em AVL quando a 

amplitude de R for~ 5,0 mm. 

5-2 Amplitude da onda T negativa ou bifásica ( tipo positiva- negativa ou negativa

positiva) com fase negativa de pelo menos 1 ,O mm porém não mais profunda quanto 

5,0 mm em DI ou Vs ou em aVL quando a amplitude de R for~ 5.0 mm. 

5-3 T com amplitude zero (achatada), ou negativa, ou bifásica (apenas o tipo 

negativa-positiva) com fase negativa< 1 ,O mm em DI ou V6 ou em aVL quando a 

amplitude de R for~ 5,0 mm. 

PAREDE INFERIOR (DERIVAÇÕES Dll, Dlll e aVF) 

5-1 Amplitude da onda T negativa 5.0 mm ou mais em Dll ou em AVF quando 

QRS for positivo. 

5-2 Amplitude da onda T negativa ou bifásica com fase negativa ( tipo positiva

negativa ou negativa-positiva) de pelo menos 1 ,O mm porém não mais profunda que 

5,0 mm em DII ou aVF, quando QRS dor mais positivo. 

5-3 T com amplitude zero (achatada}, ou negativa, ou bifásica (apenas o tipo 

negativa-positiva) com menor de 1 mm de fase negativa em Dll. Não codificar em 

AVF. 

7-1-1 Bloqueio completo de ramo esquerdo . Não codificar na presença de ( 6-1, 6-

4-1 , 6-8, 8-2-1 ou 8-2-2) QRS com duração ~ 0,12 s na maioria dos batimentos (do 

mesmo padrão do QRS) em qualquer das derivações de DI,DII,DIII e aVL, aVF, mais 

pico de duração de R ~ 0,06 s na maioria dos batimentos (com o mesmo padrão 

do QRS em qualquer derivações DI, Dll, aVL, V5 , Vs (7-1-1 suprime 1-2-3, 1-2-7, 1-
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2-8, 1-3-2, 1-3-6, todos os códigos 2, 3, 4, 5, 9-2, 9-4, 9-5. Qualquer outra onda Q 

codificável que coexistir com LLBB, codificar Q e diminuir o 7-1-1 para 7-4). 

7-1-2 Bloqueio de ramo esquerdo intermitente. Mesmo que 7-1-1, na presença de 

QRS normalmente conduzidos de diferente padrão que LBBB. 

7-4 Bloqueio intra-ventricular. QRS 2 O, 12 s na maioria dos batimentos de 

qualquer derivações DI, 011, 011, aVL, aVF. (7-4 suprime todos os códigos: 2, 3, 4, 5, 

9-2, 9-4, 9-5) 


	000098295-1.pdf
	000098295-2
	000098295-3
	000098295-4
	000098295-5

