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R E S U M O 

 

O restabelecimento do fluxo sanguíneo de um vaso, após período de obstrução e 

isquemia leva a alterações funcionais e estruturais, as quais são tituladas como 

lesão de reperfusão. Não há uma terapia farmacológica, que possa ser considerada 

"padrão ouro" para estes casos. Objetivo: Apresentar uma revisão sistemática, por 

meio da Teoria do Diamante Azul de Tendência do Estudo da Metanálise 

(TDATEM); avaliando a efetividade e segurança do uso das técnicas no tratamento 

da isquemia-reperfusão cardíaca (IRC). Material e Métodos: Não houve necessidade 

da submissão à comissão de ética e pesquisa. Os dados foram obtidos através de 

uma estratégia de pesquisa eletrônica. Os estudos citados são com desfecho 

contínuo ou dicotômico e intervalo de confiança de 95% e P < 0,05.  Resultados: 1º) 

Eletroacupuntura (EA), diminuiu o tamanho da área do infarto (TAI), o diamante azul 

final (DAF) apresentou diferença de média (DM) de - 27,65. 2º) Estudos a serem 

completados posteriormente: A) EA diminuiu a frequência média do 

eletrocardiograma (ECG), diamante azul parcial (DAP) com DM de + 0,61 (IC - 0,88 

a + 2,11). B) EA diminui níveis de enzimas cardíacas: A EA diminui troponina com 

DAP de DM -1,61 e CK-MB com DAP de DM - 74. 3º) Cinco estudos com 

fitoterápicos a ser completado posteriormente: Diminuiu o TAI e apresentou DAF 

combinado de DM - 7,62 (IC 95 %), com possibilidade de criação de uma nova 

fórmula anti-Isquemia-reperfusão. 4º) Clopidogrel ® diminuiu o TAI, com DAF de 

logaritmo de Odds Ratio (OR) - 0,15. 5º) Aspirina ® diminui TAI, com DAF de OR + 

0,88 e o logaritmo OR - 0,11 (IC: - 0,25 até + 0,02). 6º) Resistência a Aspirina ® com 

DAF de OR de + 3,55  e logarítmo OR de + 1,26. 7º) Glucagon-like peptide-1 (GLP-

1®) e seus análogos usados em isquemia-reperfusão cardíaca (IRC), tem efeito 

protetor no TAI, com DAF apresentando DM de - 11,58 (IC 95%). Discussão: A 

tradução das publicações, dificultou a aplicação da nova teoria devido ao viés de 

publicação. Conclusão: TDATEM respondeu por meio de evidências científicas, que 

a acupuntura, fitoterapia, clopidogrel®, aspirina ® , GLP-1® e análogos tem tendência 

a ter efeito preventivo ou protetor do miocárdio em lesão por IR. 

PALAVRAS CHAVE: INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, ISQUEMIA 

REPERFUSÃO CARDÍACA, METANÁLISE E TEORIA DO DIAMANTE AZUL DE 

TENDÊNCIA DO ESTUDO DA METANÁLISE. 
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A B S T R A C T 

 

 

The restoration of blood flow of a vessel, after a period of obstruction and ischemia 

leads to functional and structural changes, which are titrated reperfusion injury. There 

is no drug therapy, which may be considered the "gold standard" for these cases. 

Objective: Present a systematic review by Theory of Blue Diamond Trend Study of 

Meta-Analysis (TDATEM); evaluating the effectiveness and safety of the use of the 

techniques in the treatment of ischemia - reperfusion heart (IRH). Material and 

Methods: There was no need for submission to the ethics committee and research. 

The data were obtained through an electronic search strategy. Studies are cited with 

continuous or dichotomous outcome and a confidence interval of 95% and p<0.05. 

Results: 1º) Electroacupuncture (EA) decreases the size of the infarct area (SIA), the 

blue diamond end (BDE) showed mean difference (MD) of -27.65. 2º) Studies to be 

completed later: A) EA It decreased the average frequency of the electrocardiogram 

(ECG), partial blue diamond (PBD) of MD 0,61(CI: - 0,88 to + 2,11). B) Reduces 

levels of cardiac enzymes: EA decreases with PBD MD troponin and CK-MB -1.61 

with PBD MD -74. 3º) Five studies with herbal, to be completed later: Decreases the 

IAT and presented DAS combined MD -7,62 (95% CI), with the possibility of creating 

a new anti-ischemia-reperfusion formula. 4º) Clopidogrel® decreased the SIA, FBD 

with the logarithm of odds ratio – 0,15. 5º) Aspirin®  decreases SIA with FBD and the 

logarithm of Odds ratio 0,88; -0,11 Odds ratio (CI: -0,25 until + 0,02). 6º) Resistance 

to Aspirin® with DAF OR +3,55; +1,2 and logarithm of OR. 7º) glucagon-like peptide-1 

(GLP-1) and its used in ischemia-reperfusion (IR) has a protective effect on TAI, with 

FBD presenting -11,58 MD (95% CI). Discussion: the translation of publications, has 

hampered the implementation of the new theory due to publication bias. Conclusion: 

TDATEM answered through scientific evidence that acupuncture, herbal medicine, 

Clopidogrel®, Aspirin®, GLP-1® and analogs tend to have protective or preventive 

effect on the myocardial IR injury. 

 

KEYWORDS: ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, CARDIAC ISCHEMIA 

REPERFUSION, META-ANALYSIS AND THEORY OF DIAMOND BLUE TREND OF 

THE STUDY OF META-ANALYSIS. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

  

 As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no 

continente ocidental. No ano de 2005 significou 17,5 milhões de óbitos ou 30 % dos 

óbitos do total; um terço destes foi provocado pelas cardiopatias isquêmicas. No ano 

de 2015, o número de óbitos poderá ultrapassar a 19 milhões, demonstrando a 

importância de medidas preventivas, diagnósticas, intervencionistas, 

medicamentosas e terapêuticas que possam colaborar para sua menor incidência de 

morbimortalidade. 

 Quando ocorre restabelecimento do fluxo sanguíneo de um vaso irrigante, 

após um período de obstrução e isquemia, usamos o termo de reperfusão 1. 

 Evora et al, apontam que após o fluxo sanguíneo voltar a irrigar a área 

obstruída, acontecem alterações funcionais e estruturais, as quais titulam de lesão 

de reperfusão 1. 

 Silva Junior et al, indicam que o dano celular promovido após a reperfusão do 

órgão isquêmico, é denominado, lesão de isquemia-reperfusão 2. 

 A reperfusão sanguínea ao órgão isquêmico previne a irreversibilidade da 

lesão celular, porém, a volta do fluxo pode piorar as lesões geradas na fase 

isquêmica isolada 2. 

Apesar da riqueza de conhecimento experimental, promessas de vários 

relatórios em estudos experimentais e clínicos; ainda, não há uma terapia 

farmacológica que possa ser considerada o "padrão ouro" para usar no tratamento 

de lesão por I-R 3. 

 Estudar isquemia-reperfusão (I-R) miocárdica em uma simples revisão 

bibliográfica, não satisfaz a curiosidade e necessidade de um cientista. Assim, surge 

a necessidade de um estudo mais amplo, que encoraje o médico, na tomada de 

decisões, quando tiver em suas mãos um caso de isquemia-reperfusão. 

 O fato exige necessidade de se avaliar a efetividade e segurança, do uso das 

técnicas no tratamento da isquemia - reperfusão cardíaca. 

 A medicina com base em evidências (BEM) é definida como “uso consciente, 

explícito e judicioso das melhores evidências disponíveis” 4. 
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 A “BEM”, significa a integração entre a experiência clínica profissional 

individual, com a experiência coletiva de pesquisas clínicas disponibilizadas pelos 

meios de informação e comunicação de pesquisas 4. 

 A Medicina com base em  evidências, tem como principal instrumento a 

metanálise 4. 

 De acordo com Lopes 4, metanálise é uma abordagem quantitativa para a 

combinação sistemática de resultado de vários estudos prévios, com objetivo de 

sintetizar uma conclusão única e final sobre diversos estudos. 

 A meta-análise ou metanálise (do grego μετα, "depois de/além", e ανάλυση, 

"análise"), emprega metodologias estatísticas, resultando em uma medida resumo 

dos resultados de vários estudos independentes, voltados a uma única questão 5. 

 Este estudo é motivado pelo interesse na iniciação científica, para que a 

comunidade científica internacional possa dispor de mecanismos viáveis, que 

venham a complementar esta sugestão literária ou dar sequência ao estudo, por 

meio do desenvolvendo de novas técnicas ou terapêuticas eficazes para lesão por 

isquemia-reperfusão cardíaca.  

 Ao estudar este manuscrito, tanto o leigo, como o cético, incrédulo ou até 

mesmo indivíduos com conhecimento técnico, estarão cientes sobre os assuntos 

pertinentes a isquemia-reperfusão cardíaca, estudos epidemiológicos ou metanálise, 

tendo assim, consciência do que é medicina baseada em evidências. 

 A presente tese aborda diversos estudos afins, cujas intervenções em saúde 

são específicas e objetivam a recuperação e cura da lesão por I-R cardíaca. 

Foram incluídos, na pesquisa, ensaios clínicos randomizados, com intervalo 

de confiança (IC) de 95%, P < 0,05 e contendo desfecho contínuo ou dicotômico. 

 O alvo deste manuscrito é apresentar uma revisão sistemática, através da 

regressão ponderada (RP) (weighted regression), com metanálise, em duas etapas; 

por meio de uma inovação chamada de “A Teoria do Diamante Azul de Tendência 

do Estudo da Metanálise (TDATEM)”; avaliando a efetividade e segurança do uso 

das técnicas, no tratamento da isquemia - reperfusão cardíaca. Posteriormente, a 

critério, poderá ser realizada uma terceira fase para este estudo, com atualizações 

ou com novos estudos publicados. 

 

 

 

http://dicionario24.info/Grego
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2 ISQUEMIA–REPERFUSÃO CARDÍACA 

 

 

 O dano celular promovido após a reperfusão do órgão isquêmico é 

denominado lesão de isquemia-reperfusão 2. Ao restabelecimento do fluxo 

sanguíneo de um vaso irrigante, após um período de obstrução e isquemia, 

empregamos o termo de reperfusão 1, 2. 

 Quando o fluxo sanguíneo volta a irrigar a área obstruída, acontecem 

alterações funcionais e estruturais, as quais titulam de lesão de reperfusão1. 

 Estas lesões podem resultar em grandes implicações deletérias, como a 

necrose de células lesadas, levando ao aumento de edema celular (cell swelling) 

juntamente com o reparo desigual do fluxo sanguíneo para o tecido antes irrigado1. 

 O desordenado fluxo tissular é conhecido como fenômeno do não refluxo (no 

reflow phenomenon), causado pelo fluxo vicioso da redução de perfusão, disfunção 

endotelial vascular, edema e alterações funcionais1. 

 Evidências clínicas e experimentais apontam que os principais 

acontecimentos causadores das disfunções celular e tecidual, relacionam-se com 

uma imediata, e subsequente reperfusão1. 

 A reperfusão sanguínea ao órgão isquêmico previne a irreversibilidade da 

lesão celular, porém, a volta do fluxo pode piorar as lesões geradas na fase 

isquêmica isolada. 

 As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no 

continente ocidental. 

 De acordo com Francischetti, et al. (2010) 6 ; nas cardiopatias isquêmicas, na 

fase aguda ou na fase crônica, existe o risco potencial de duas situações 

importantes que podem levar a resposta inflamatória sistêmica: 

1) A isquemia seguida por reperfusão cardíaca após a desobstrução das 

artérias coronárias 

2) As complicações originadas do uso de circulação extracorpórea (CEC) nas 

cirurgias com pinçamento aórtico. 
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2.1 Isquemia  

 

 

 Durante a isquemia, o metabolismo anaeróbico prevalece, aumenta o lactato 

e fosfato inorgânico e diminui o pH, do trifosfato de adenosina (ATP) e da creatina 6. 

 A falta de ATP causa 6: 

 1) Falência das bombas transmembrana. 

 2) Alterações no gradiente iônico das células, com afluxo de sódio e cálcio 

para o meio intracelular. 

  3) Formação de edema celular . 

 O acréscimo de cálcio intracelular ativa especialmente a fosfolipase A2 e a 

calpaína e outras proteases citoplasmáticas 6. 

 A fosfolipase A2 degrada o ácido araquidônico, dando origem a mediadores 

da inflamação, como leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos 6. 

 A calpaína, durante a isquemia, transforma a xantina desidrogenase, gerada 

pelo metabolismo anaeróbico, em xantina oxidase, que tem importância nas lesões 

de reperfusão6, 7. 

 A falência das bombas de hidrogênio dos lisossomos e a queda do pH ativam 

enzimas lisossômicas que lesam diretamente organelas celulares 6. 

 A ação destas substâncias desencadeia adesão e ativação neutrofílica, 

vasoconstricção, lesão tecidual, agregação plaquetária e quimiotaxia na área 

isquêmica 6, 7, 8. 

 

 

2.2 Reperfusão 

 

 

A reperfusão (restauração do fluxo sanguíneo), imprescindível à recuperação 

da célula e suas funções, pode agravar as lesões presentes pela isquemia, 

desencadeando lesões irreversíveis e morte celular. 

A reintrodução do oxigênio molecular (O2) em tecido isquêmico produz 

radicais livres de oxigênio (RLO), altamente lesivos às células, podendo ser causa 

de uma reação inflamatória sistêmica exacerbada. 
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Radicais livres de oxigênio (RLO) são uma das principais causa de inflamação 

sistêmica nas cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea (CEC) 6. A isquemia 

cardiopulmonar própria do procedimento cirúrgico provoca mecanismo lesivo 

adicional de isquemia e reperfusão, nos pulmões e no coração que se soma a 

resposta imunológica por meio do contato do sangue com materiais sintéticos de 

que é constituída a CEC 6, 9, 10. 

 

 

Fig.1- Eventos bioquímicos da isquemia-reperfusão.
 

 

 

2.3 Substâncias Preventivas Na Isquemia-Reperfusão  

 

 

Devido uma vasta investigação em isquemia-reperfusão, vários 

procedimentos, técnicas, fármacos e substâncias já foram utilizadas, na tentativa de 

atenuar as lesões. 

Estão incluídos nesta lista elementos como o piruvato, L-argenina, 

bloqueadores de canal de cálcio, manitol, os antioxidantes endógenos enzimáticos 

hidrossolúveis (SOD, catalase, glutationa peroxidase), lipossolúveis (tocoferóis, 

carotenóides, quinonas), alopurinol (inibidor da xantina oxidase), antagonistas 

específicos de leucotrienos, de receptores de PAF, associação de drogas, 
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reperfusão controlada, pré-condicionamento isquêmico, quelantes de ferro, filtros 

leucocitários e diferentes formas de depleção leucocitária, polynitroxylalbumin 

(PNA), acupuntura e fitoterapia chinesa (métodos terapêuticos milenares); fármacos 

novos para o tratamento de diabetes incluem análogos de GLP - 1 e inibidores de 

DPP - 4, no entanto, os efeitos cardiovasculares têm recebido pouca atenção 11, 12, 13, 

14, 15, 16. 

O PNA reduziu a peroxidação lipídica e atenuou as lesões provocadas por 

radicais livres em coração transplantado de porco. Inibiu as lesões de isquemia-

reperfusão induzidas pela adesão de leucócitos às células endoteliais e reduziu a 

área de infarto em isquemia cerebral focal 11, 17. 

Apesar de os nitróxidos terem capacidade antioxidante limitada pela sua 

rápida inativação intracelular, o PNA mostrou capacidade de regenerar os nitróxidos 

inativados. Os nitróxidos apresentaram propriedades semelhantes às da superóxido 

dismutase, oxidaram íons de metais reduzidos e reagiram com o carbono central dos 

radicais livres 11, 18,19. 

O alfa-tocoferol (AT) age in vivo como um antioxidante e bloqueador de 

radicais livres, vem sendo descrito como um protetor das alterações patológicas 

agudas provocadas pelas lesões de reperfusão em diferentes órgãos 11, 20. 

 

 

3 MARCADORES DE NECROSE MIOCÁRDICA / FÁRMACOS USADOS EM 

ISQUEMIA-REPERFUSÃO CARDÍACA AVALIADOS NESTA METANÁLISE / 

CLASSIFICAÇÃO DE KILLIP / ELETROCARDIOGRAMA (ECG)  

 

 

3.1 Marcadores de Necrose Miocárdica Pós Infarto Agudo Do Miocárdio 

(IAM)  

  

  

O diagnóstico do infarto agudo do miocárdio (IAM) é clínico, somado as 

alterações eletrocardiográficas e marcadores de necrose. 

O marcador mais sensível e específico para necrose do miocárdio é a troponina 

sérica (se eleva também nos casos de: pericardite, miocardite, embolia pulmonar, e 

outros). 
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A dosagem de Isoenzima MB da creatina quinase (CKMB massa), pode ser 

usada para medir esta “necrose”, porém, com menos especificidade do que a troponina, 

mas, usada por ter boa conveniência clínica. 

A mioglobina aumenta seu nível sérico entre duas a quatro horas após o evento. 

Em caso do reinfarto precoce, a troponina é menos útil por permanecer longos períodos 

na circulação sanguínea. 

 

 

3.2 Classificação De Killip Para IAM 

  

 

Classificação de acordo com a apresentação e evolução clínica (Killip). A 

mortalidade é crescente da classe I a IV. 

  

Classificação de Killip para 

IAM  
Característica Clínica  

I  
Ausência de estertores pulmonares 

ou B3.  

II  
Estertores < 50% dos campos 

pulmonares, podendo ou não ter B3.  

III  

Estertores > 50% dos campos 

pulmonares (edema agudo de 

pulmão)  

IV  Choque cardiogênico  

Tabela 1 : Classificação de Killip 
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3.3 Fármacos Usados Em Isquemia-Reperfusão Cardíaca Avaliados 

Nesta Metanálise. 

 

 

3.3.1 Aspirina® (AAS)  

 

 

Tem benefício em relação a mortalidade, associada ou não a estreptoquinase 

142. Evitar em pacientes com antecedente de hiperresponsividade brônquica, alergia 

ao medicamento, discrasia sanguínea, úlcera hemorrágica e em insuficiência 

hepática grave. Fármaco com recomendação Classe I, de acordo com os o 

Congresso Europeu de Cardiologia (ESC) e Congresso Americano de Cardiologia 

(CAC) do ano de 2010. 

 

 

3.3.2 Clopidogrel ® 

 

 

Usado para pacientes com síndrome isquêmica aguda, em IAM com 

supradesnível de ST, com recomendação Classe I, de acordo com os o ESC e CAC 

do ano de 2010. O Ticagrelor, novo antiplaquetário que foi testado no estudo 

PLATO, também foi considerado como Classe I. 

 

 

3.4 Dicas De Uso e Interpretação Do Eletrocardiograma (ECG) 

(Sandro Roberto Romitti e Prof. Dr. Antonio Luiz Brasileiro) 

 

 

3.4.1 Eletrocardiograma (ECG) - 12 Derivações 

 

 

Primeiramente, se deve conhecer o funcionamento do aparelho, já que 

existem vários modelos de ECG. 
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Observar o aterramento; ou seja, se as instalações elétricas do local estão 

adequadas e com ligação do fio terra. 

Assepsia no paciente, deve ser feita com álcool 70% nos locais onde fixará os 

eletrodos e no precórdio de V1 até V6. 

Existem aparelhos com seis eletrodos precordiais. Outros têm apenas um 

eletrodo que vai sendo deslocado à medida que fazemos cada derivação precordial. 

Gel para “ECG” apenas no precórdio em homens com tórax com muito pelo. 

Checar se calibragem está adequada (10 mm) antes de iniciar.  

Nunca esquecer de identificar o ECG e colocar hora e data após “rodar” o 

ECG. 

Antes de dar início ao ECG, verificar se as “peras – chupetas” estão fixadas 

nas posições V1 a V6.  

Em urgência e emergência não perca tempo digitando dados e nome do 

paciente no aparelho. Imprima imediatamente o ECG. Depois identifique e coloque a 

data e hora. 

 

 

3.4.2 Posição Dos Eletrodos Do Eletrocardiograma (ECG) - 12 Derivações 

  

  

Existe uma padronização, para que desde o aprendiz técnico até o médico 

especialista, saiba realizar no cliente o ECG, com segurança. 

Para posicionar corretamente os eletrodos; estes, são sinalizados com cores, 

como exemplificado abaixo. 

  

Pulsos 

(cores mais claras) 

Direito-Vermelho Esquerdo-Amarelo 

Tornozelos 

(cores mais escuras) 

Direito-Preto Esquerdo-Verde 

Tabela 2: Posição dos Eletrodos pelas suas cores e seus locais de manejo. 
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3.4.3 Posições Das Derivações Precordiais 

 

 

 É essencial conhecer o local onde vai ser posicionada as “peras ou chupetas”, 

para se obter as derivações mais fidedígnas possível. Alguns aparelhos indícam que 

o local de posicionamento da “ pera ou chupeta” de V1 é no 3º espaço intercostal; já 

na tabela abaixo, optamos pelo 2º espaço intercostal, como local apropriado para se 

obter a derivação, supracitada. 

  

Derivações 

Precordiais 

Local para colocar as “peras – chupetas” 

V1 2° espaço intercostal direito - linha paraesternal 

V2 2° espaço intercostal esquerdo - linha paraesternal. 

V3 Meio do caminho entre V2 e V4. 

V4 5° espaço intercostal esquerdo –linha hemiclavicular. 

V5 5° espaço intercostal esquerdo – linha axilar anterior. 

V6 5° espaço intercostal esquerdo – linha axilar média. 

Tabela 3: Posições das Derivações Precordiais. 

  

  

3.4.4 Analise Rápida De Um ECG Em Isquemia–Reperfusão Cardíaca  

  

  

Vejamos onze dicas de como interpretar rapidamente um ECG, em situação de 

isquemia-Reperfusão cardíaca: 

1) Ritmo sinusal se observa na onda P positiva em DI/DII/AVF.  Após cada onda 

P se segue um QRS. 

2) Onda “p” bífida significa uma sobrecarga atrial esquerda.  Onda “p” apiculada 

signifíca sobrecarga atrial direita. 

3) QRS é normal até 110 milisegundos. Se alargado, pode ser Wolff-Parkinson-

White (WPW) ou bloqueio de ramo. Se a amplitude está aumentada, pode ser 

hipertrofia ventrícular esquerda (HVE). O índice de  Sokolov é quando a 
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medida em milímetros da onda S de V1 somada a medida da onda R de V5 

ou de V6 (pegar o maior), se resultar acima de 35 mm, significa uma HVE. 

4) Amplitude diminuída menos de 5 mm pode significar derrame pericárdio, 

obesidade, enfisema pulmonar ou até mesmo doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC). 

5) O intervalo PR Normal, é de 120 a 200 milisegundos; se maior de 200 há 

retardo do nó átrio-ventricular. 

6) Frequência cardíaca, se obderva no intervalo de R-R, está normal entre 60 a 

100 batimentos por minuto (bpm), se obtem pela fórmula de 1500 ÷ por 

intervalo de R-R, ou pelo esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quadro 1: Batimentos por minuto no intervalo R-R do Eletrocardiograma 

7) Observar o segmento ST: 

- Dor retroesternal somada ao ECG com supra de ST maior que 1mm, 

significa uma oclusão de artéria coronária, o músculo cardíaco, começou a 

morrer. Tem 1 hora, após o início da dor, para desobstruir a artéria coronária 

ou o ramo afetado, para não ter seqüela. Até 12 horas após o início da dor, 

ainda tem músculo cardíaco para salvar. Depois de 12 h não adianta. “Tempo 

é músculo”. Então para evitar o dano, tem que fazer trombolítico (mais fácil) 

ou angioplastia “primária” (mais difícil). 

No ECG: 

1  = 5mm R-R  = 300bpm 

2  = 10mm R-R =150 bpm 

3   = 15mm R-R = 100 bpm 

4   = 20mm R-R = 75 pbm 

5   = 25mm R-R = 60 bpm 

6   = 30mm R-R = 50bpm    
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8) Pela localização do supra de ST nas derivações, podemos prever a 

localização do infarto. 

a) De V1 até V4  Infarto na Descendente anterior, parede anterior. 

b) Em DI + aVL + V1 + V6  Infarto na descendente anterior, parede anterior 

e extenso. 

c) DI / aVL  Infarto na circunflexa, parede lateral. 

d) D II / D III / aVF  Infarto na C. Direita / Circunflexa, parede inferior. 

 

Figura 2 – Planos cardíacos 

 

9) Observar o segmento ST, se o paciente tiver dor retroesternal + Infra de ST, 

significa uma sub-oclusão de artéria coronária, tem que internar no Centro de 

Terapia Intensiva ou na Unidade Coronariana. Não tem indicação para 

trombolítico. 

10) Se a onda “t” for negativa em V1, em homens é pouco comum. Se V1 e 

também V2 forem negativas em homens, pensar em isquemia.   Já a V1 é 

quase sempre negativa em mulheres. Negativa em V1 e em V2 é comum em 

mulheres. 

11) A onda “T” normal é assimétrica. Simetria sugere isquemia. 
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4 METODOLOGIA / MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Não houve necessidade do envio deste manuscrito á comissão de ética e 

pesquisas, por se tratar de uma metanálise, onde todos os autores e seus trabalhos 

estão citados adequadamente as normas propostas para este tipo de monografia. 

O início do projeto desta revisão sistemática com metanálise foi em julho 

2013. O projeto foi apresentado e aprovado em outubro de 2013. Em 2014, o 

levantamento dos dados foi de janeiro a março; a redação da monografia foi de 

março a maio e a apresentação final em junho de 2014. 

Os dados deste trabalho foram obtidos, através de uma estratégia de 

pesquisa eletrônica, em revisões bibliográficas ou artigos científicos, visando 

identificar pesquisas e tratamentos em modelos experimentais de isquemia-

reperfusão miocárdica. Outra busca simultânea ocorreu em estudos populacionais 

humanos, com terapêutica intervencionista ou não em I-R; seja, com uso de 

fármacos, fitoterápicos ou qualquer outra técnica. 

A pesquisa foi realizada em artigos publicados, disponibilizados na base de 

dados dos endereços da internet como, por exemplo, na 

http://www.bireme.br/bvs/P/pbd.htm; Journal Of Acupuncture-Moxibustion; 

Google.com. (usando palavras chaves na busca). A busca procurou trabalhos 

relevantes de autores brasileiros, particularmente publicados pela Revista Brasileira 

de Cirurgia Cardiovascular e pelos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, usando os 

termos “Isquemia Reperfusão Cardíaca”; “Eletroacupuntura em isquemia – 

Reperfusão Cardíaca”; “Tratamento para isquemia - reperfusão Cardíaca” e 

respectivamente na língua inglesa. 

Foram incluídos, na pesquisa, ensaios clínicos randomizados, estudos com 

desfecho contínuo ou dicotômico e outros artigos preenchendo critérios de inclusão 

e com relevância estatística que continham estudos com intervalo de confiança de 

95% e P < 0,05. 

Vejamos o organograma da estratégia de pesquisa, onde, o primeiro passo foi 

buscar as publicações potencialmente relevantes; no segundo passo foram 

excluídos artigos com base no título e resumo não relacionado ao assunto; o terceiro 

passo foi selecionar os artigos potencialmente relevantes obtidos para avaliação 

detalhada; o quarto passo foi excluir os artigos com pouca relevância estatística 

http://www.bireme.br/bvs/P/pbd.htm
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(viés elevado); o quinto passo foi a escolha dos artigos preenchendo critérios de 

inclusão e com relevância estatística. 

 

 

Fig. 3: Organograma dos cinco passos dos resultados, da estratégia de busca da evidência científica, 

nas bases de dados. 

  

 A metodologia do estudo é uma metanálise. Para o sucesso do método, será 

realizada em três etapas. 

 Sendo que na primeira fase aconteceu a interpretação da tradução dos dados 

de artigos já escritos, sobre o assunto isquemia-reperfusão miocárdica. 

 A segunda etapa, uma regressão ponderada (weighted regression), se 

realizou o desmembramento dos dados da primeira etapa, é nesta fase, que a teoria 

do diamente azul de tendência do estudo, tem suas primícias ancoradas. 

 Posteriormente, a critério, poderá ser realizada uma terceira etapa, onde, esta 

futura composição, poderá ser a atualização por meio de novas revisões 

sistemáticas com metanálise (sobre cada intervenção em isquemia-reperfusão 

cardíaca, citadas neste esboço literário) ou por meio de novos estudos com 

desfecho dicotômicos e contínuos. 

 Esta pesquisa futura pode ser motivada pelo interesse na iniciação científica, 

para que a comunidade científica internacional possa dispor de mecanismos viáveis, 

que venham a complementar esta sugestão literária ou para dar sequência ao 

próprio estudo já realizado, por meio do desenvolvendo de novas técnicas e 

terapêuticas eficazes para lesão por isquemia-reperfusão cardíaca. 

  

1) Publicações potencialmente 
relevantes identificadas e 

selecionadas 

2) Artigos excluidos com base no 
título e resumo (não relacionados 

ao assunto) 

3) Artigos potencialmente 
relevantes obtidos para avaliação 

detalhada 

4) Artigos excluídos por pouca 
relevância estatistica (viés 

elevado)  

5) Artigos preenchendo 
critérios de inclusão e com 

relevância estatística 
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4.1 Métodos Usados Nos Estudos Pesquisados 

  

  

 Esclarecer os métodos dos estudos pesquisados é um fator determinante, 

para que haja o esclarecimento do significado de alguns termos, usados pelos 

estatísticos. 

  

  

4.1.1 Análise Estatística 

  

  

 A Estatística Analítica trabalha com os dados de forma a estabelecer 

hipóteses, procede a sua comprovação e no final, elabora conclusões científicas. 

 

 

4.1.2 Teste de Hipóteses 

 

 

 Tomar uma decisão para toda a população, através do estudo de uma 

amostra desta mesma população é um processo chamado de inferência, sendo que 

esta é realizada com a ajuda de testes estatísticos 21. 

 Hipótese é uma presunção, uma resposta prevista e temporária que, de 

acordo com certo juízo crítico, será ou não rejeitada21. 

 Para a captação do significado de um teste estatístico é preciso entender o 

que é Hipótese Nula (H0) e Hipótese Alternativa (H1) 
21. 

 Hipótese Nula (H0), assegura que não há diferença entre os grupos 

estudados21. Hipótese Alternativa ou experimental (H1), aponta que há diferença 

entre os grupos estudados 21. 

 Ao afastar a hipótese nula, estamos afirmando a validez da hipótese 

alternativa. 

 Todo experimento é realizado para testar uma hipótese. O pesquisador 

formula uma hipótese, observa, analisa e em seguida conclui, descrevendo e 

medindo. 
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 Jamais se atribui juízo de valor ao que está sendo aceito. O pesquisador pode 

decidir erroneamente e rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira (Erro tipo I). 

Quando a hipótese H0 é falsa e o pesquisador não a recusa, comete erro tipo II, ou 

seja, existia uma diferença que não foi reconhecida 21. 

 O “teste t” ou “teste t de Student” é o tipo de teste que usa os 

conceitos estatísticos para abandonar ou não uma hipótese nula, usado em 

distribuição normal, mas a variância da população ( 2 ) é desconhecida. Assim é 

usada a variância amostral ( 2 ) assim, com esse acerto, a estatística de teste 

passa a seguir uma distribuição t de Student. 

 O teste t para média de uma amostra consiste em medir a probabilidade da 

média da amostra em questão, ter apresentado o valor observado ( ) ou algo mais 

extremo, dada a média da população ( ). 

 Podemos estipular que se a hipótese nula é , então por analogia a 

hipótese alternativa será . 

 Vejamos a fórmula para o cálculo da estatística t: 

 

Quadro 2: Formula para calcular estatística “t” 

Onde:  

Média da amostra  ;  

Valor fixo usado para comparação com a média da amostra  ; 

Desvio padrão amostral  ; 

Tamanho da amostra  . 

 Quanto maior for o , mais confiança se tem ao rejeitar a hipótese nula 

(Hipótese Nula (H0), assegura que não há diferença entre os grupos estudados) e 

mais certeza se tem ao afirmar que  não é verdadeiro. 

Na fórmula acima, se observa que quanto maior , maior será . 

 Hipótese Alternativa ou experimental (H1), aponta que há diferença entre os 

grupos estudados 21. Ao afastar a hipótese nula, em tese estamos afirmando a 

validez da hipótese alternativa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_nula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio_padr%C3%A3o
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4.1.3 Nível de Significância (NS) 

  

  

 O nível de significância é representado pela letra grega  (lê-se alfa). O nível 

de significância é o nome com que se designa a probabilidade . O nível de 

significância é a máxima probabilidade de tolerar o erro tipo I 21. 

 Se alfa 1% (0,01) significa que ao rejeitar H0 e aceitar H1, o risco de estarmos 

cometendo um erro tipo I  é menor ou igual a 1% 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

 Manter NS de 1% e 5% e um  de 5% (0.05) significa que cometemos um 

erro (tipo I) menor ou igual a 5% em rejeitar a H0 (sendo verdadeira) e aceitar H1.

 Indica probabilidade de afirmar que um dos procedimentos detém maior 

proporção de cura 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

  

  

4.1.4 Intervalo de Confiança (IC) 

  

  

 O intervalo de confiança IC (figura 3) é usado pela maioria dos estudos. 

Estudos para serem aceitos na medicina, tem que manter este IC entre 1% e 5%, 

para que sejam válidos. O intervalo de confiança é a variação de valores onde pode 

estar com 95% de probabilidade 23, 24. 

  

 

Figura 4: Intervalo de Confiança 
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 O IC tem probabilidade de conter a média da população; ou seja, o IC é uma 

faixa de prováveis estimações (próximo da média amostral) e a probabilidade de que 

esta faixa contenha verdadeiramente o valor fidedigno da média da população22,23,24. 

   

  

4.1.5.  A Probabilidade 

  

  

 Probabilidade (p) é estimativa estatística onde o resultado é devido ao 

acaso24. 

 A probabilidade (p) de rejeitar a H0 quando a H0 é verdadeira, é o que 

chamamos de nível de significância do teste15. 

 Probabilidade (p) é estimativa estatística onde o resultado é devido ao 

acaso24. 

 A probabilidade (figura 4) é chamada de nível de confiança, sendo 

representada por “ 1 –  ” 21, 25, 26. 

 A distribuição das médias amostrais pode ser analizada na figura 5. 

 

 

Figura 5: Nível de confiança e probabilidade 
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Figura 6: Distribuição das médias amostrais 

 

 O pesquisador não sabe quando rejeita a H0, se está ou não cometendo falha, 

mas sabe a probabilidade de cometer este tipo de erro 21. 

 Um achado “p” igual a 0,05 ou 0,01 é usado, arbitrariamente como ponto de 

corte para decisões 24. 

 Um “p” igual ou menor que 0,05 é usado para indicar que as diferenças tem 

significância, o acaso tem a explicação 24. 

 Se a probabilidade for pequena (menor ou igual a 5%), a decisão de rejeitar a 

H0 está bem fundamentada. 

 P-Value menor que 0,05 indica que quanto mais distante e menor que 0,05 

aponta que houve significância estatística. Porque P-value é menor que a 

significância 21,22, 23, 24, 25, 26. 

  

  

4.1.6 Risco Relativo 

  

  

 O risco relativo (RR), também chamado de razão de incidências ou razão de 

risco, expressa uma comparação matemática, da probabilidade do risco de adoecer 

entre grupos de “expostos” e “não expostos”, a um determinado fator em estudo. 

Este risco é calculado em estudos de coorte e ensaio clínico. 

 Pereira 24, afirma que risco relativo é a razão entre duas taxas de incidência 

ou de mortalidade. 
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 É o risco da doença entre os indivíduos expostos, dividido pelo risco dos não 

expostos12. Informa quantas vezes o risco é maior que o outro 24. 

 Exemplificando, se o risco relativo for três (3), significa que é três (3) vezes 

maior que em um grupo, em relação a outro. 

 O cálculo é feito a partir da divisão do risco no grupo de expostos, pelo risco 

do grupo de não expostos, ou seja, RR é igual a incidência de expostos dividida pela 

incidência de não expostos. 

 Quando o RR é menor que um (< 1), a associação sugere que o fator 

estudado teria uma ação protetora. Quando o RR apresenta valor igual a um (= 1), 

temos ausência de associação. Quando o RR é maior que um (> 1), a associação 

sugere que o fator estudado seria um fator de risco; quanto maior o RR, maior a 

força da associação entre exposição e o efeito estudado. 

  

  

4.1.7 Odds Ratio (OR) 

  

  

 ODDS Ratio é usado em estudos de caso controle, para afirmar se a 

exposição é causa contribuinte da doença. 

 Assim se: 

  - OR menor que um (1), significa que a exposição pode ser causa 

protetora. OR igual a zero (0), indica que não há relação causa efeito. OR maior que 

um (1), aponta que a  exposição pode ser causa contribuinte da doença. Quanto 

mais alto o OR, mais forte é a associação causa-efeito. 

  

  

4.1.8 Exemplos De Desenho De Estudos e Fórmulas Utilizadas 

  

  

 Vejamos alguns exemplos de modelos de estudos epidemiológicos, que 

geralmente são encontrados em publicações de artígos científicos. 

  

a) Estudo de Coorte mede incidência e risco. Pergunta-se qual é o efeito de 

exposição ao fator de risco. A população é dividida em 2 grupos; um grupo 
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de “expostos” ao fator de risco em estudo e outro grupo de “não expostos” ao 

fator de risco. Estes grupos são observados ao longo do tempo, anota - se 

em quais ocorre o desfecho ou doença, se compara os dois grupos e 

determina o risco da exposição levar ao desfecho. Apresenta vulnerabilidade 

a perdas de integrantes, variáveis de confundimento, inadequado para 

doenças de baixa frequência, alto custo relativo e longo prazo de 

acompanhamento. 

 

b) Ensaio Clínico Randomizado avalia efetividade de procedimentos 

diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, perguntando qual o efeito da 

intervenção. A população é dividida em 2 grupos: Um grupo de estudo e um 

grupo de controle, a escolha é feita aleatoriamente. Este estudo pode 

ocasionar problemas éticos a fatores de risco; exige grupo estável e 

cooperativo; existe a possibilidade de participantes deixarem de receber um 

tratamento potencialmente benéfico; impossibilidade de ajustar o tratamento 

em função da necessidade de cada indivíduo e processo geralmente caro e 

longa duração. Fontes de vícios: Viés de seleção, aferição e confundimento. 

 

c) Estudo de Coorte e Ensaio Clínico Randomizado partem da exposição para o 

efeito, existe incidência e se calcula Risco Relativo e Risco Atribuível, com as 

fórmulas incluidas no quadro abaixo. 

 

Quadro 3: Desenho de estudo: Coorte e Ensaio Clínico Randomizado 
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d) Estudo de Caso controle, parte do efeito ou doença para chegar a causa ou 

exposição de risco, se pergunta no estudo quais são as causas do agravo á 

saúde. Então calculamos o Odds Ratio. É uma pesquisa etiológica 

retrospectiva, realizada a partir do fato consumado. Estudo usado para casos 

que não são possíveis de investigar por estudos de coorte, ensaios clínicos, 

doenças raras ou período de latência longo. Vejamos o modelo de estudo e 

fórmulas incluidas no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 4: Desenho de Estudo: Caso Controle 

 

  

  

4.2 Base Metodológica Para Assegurar o Estudo 

  

  

 A metodologia escolhida, para apresentar ao leitor a isquemia-reperfusão 

cardíaca foi a revisão sistemática com metanálise. 

 A meta-análise ou metanálise (do grego μετα, "depois de/além", e ανάλυση, 

"análise") emprega metodologias estatísticas, resultando em uma medida resumo 

dos resultados de vários estudos independentes, voltados a uma única questão3. 

 Foi no século XVII, na astronomia, que as bases estatísticas da metanálise se 

originaram e foi instituido que a combinação dos dados de diferentes estudos 

poderia ser mais apropriada que a observação de alguns destes trabalhos 27. A 

http://dicionario24.info/Grego
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terminação “meta-analysis” apareceu pela primeira vez em 1976, em um artigo do 

psicólogo Gene Glass, mas não foi em um contexto estatístico e sim filosófico27. 

 Karl Pearson, estatístico, no século XX, provavelmente foi o primeiro 

pesquisador a empregar técnicas afinadas, para combinar dados de diversos 

estudos médicos, quando analisou o efeito preventivo de inoculações contra febre 

entérica 28. 

 Medronho 29 aponta que foi na década de 1970, com Thomas Charlmers–

EUA, que surgiu a primeira metanálise moderna da medicina clínica. O estudo foi 

sobre o uso hospitalar do agente trombolítico estreptoquinase 29.  

 Em março de 1994, a conferência de Potsdam-Alemanhã, definiu a revisão 

sistemática como a aplicação de estratégia científica para limitação do viés na 

reunião sistemática, avaliação crítica e sintese de todos os estudos relevantes em 

um tópico específico 29. 

 Esta mesma conferência em Postsdam, definiu a metanálise como sendo a 

análise estatística para combinar e sintetizar, os resultados de vários estudos 29. 

 Em 1992, foi criado o Cochrane Centre em Oxford-Inglaterra, em homenagem 

a Archie Cochrane, estabelecendo asim, o início de uma rede de centros voltados 

para revisões sistemáticas 29. 

 A principal diretriz que orienta as práticas de saúde baseadas em evidências, 

são as revisões sistemáticas com meta-análise. A ampliação do tamanho das 

amostras por combinação dos estudos, produzida por metanálise, 

sobre um conjugado de estudos com boa validade, diminui o grau de dúvida sobre 

os efeitos benéficos ou indesejáveis das intervenções em saúde 30. 

 O resumo determinado por metanálise é ponderado, conferindo um peso 

diferente a cada estudo, contribuindo de modo díspar para o arremate final do 

estudo 30. 

 O método mais utilizado na metanalise é o de quanto maior for a 

variabilidade, menor será a participação do estudo na conclusão final, podendo ser 

chamado de o inverso da variância 30. 

 Revisão sistemática de literatura não deve ser confundida com meta-análise. 

A primeira é o método sistemático que encontra e avalia críticamente evidências 

científicas disponíveis a respeito de uma questão de pesquisa. Enquanto que a 

segunda é uma técnica estatística, especialmente desenvolvida para integrar os 

http://dicionario24.info/Karl_Pearson
http://dicionario24.info/Vari%C3%A2ncia
http://dicionario24.info/Evid%C3%AAncias
http://dicionario24.info/Estat%C3%ADstica
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resultados de dois ou mais estudos, sobre uma mesma questão de pesquisa, em 

uma revisão sistemática da literatura 30. 

 A revisão sistemática é útil para os tomadores de decisão na área de saúde 

que contribui para o planejamento de pesquisas clínicas, por reunir de forma 

organizada, grande quantidade de resultados de pesquisas clínicas que vão auxiliar 

na explicação de diferenças encontradas entre estudos primários que investigam a 

mesma questão. 

 A revisão responde a uma pergunta claramente formulada utilizando métodos 

para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, coletar e 

analisar dados de estudos incluídos na revisão (Clarke, 2001) 22. 

 Os métodos estatísticos (metanálise) podem ou não ser usados para analisar 

e sumarizar os resultados dos estudos incluídos 22. 

 Nas revisões sistemáticas os "sujeitos" da investigação (unidade de análise) 

são os estudos primários selecionados através de método sistemático e pré-definido. 

 Os estudos primários podem ser realizados como ensaios clínicos aleatórios, 

estudos de acurácia, estudos coortes ou qualquer outro tipo de estudo apontados no 

quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 Tipos de estudo primários e secundários-adaptado 
22

 

  

  

4.3  Avaliação Inicial Dos Estudos 

  

  

 Peto 31, firma que se faz metanalise, justificando que os efeitos moderados 

podem ser muito importantes quando relacionados a condições muito prevalentes 29. 

Estudos primários 

Estudos de acurácia 
Ensaios clínicos aleatórios 

Estudos coortes 

Estudos secundários 

1. Revisão sistemática com e sem metanálise 

2. Estudos com análise econômica 
a) Estudo de custo-minimização 
b) Estudo de custo-efetividade 

c) Estudo de custo-utilidade 
d) Estudo de custo-benefício 
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 A avaliação inicial da metanálise,  foi com a busca dos estudos desejados, 

satisfazendo a pergunta proposta da pesquisa, seguindo o modelo dos quadros 

abaixo. 

 

 

Quadro 6: Formulário para critérios de inclusão de estudo para metanalise-adaptado 
22

. 

 

 

Quadro 7: Geração do sigilo de locação-adaptado 
22

. 
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4.4 Uma Pergunta Para Chegar ao Objetivo 

 

 

 A pergunta que se pretende responder direciona a escolha, do tipo de estudo. 

De acordo com a tradição, a revisão sistemática é um estudo retrospectivo, porém, 

podem existir revisões sistemáticas prospectivas. Existe ainda a possibilidade de 

realizar a revisão sistemática com dados individuais (Clarke, 2001) 22. Uma pergunta 

bem definida e clara tem que especificar: 

 a) Os participantes (situação clínica); 

 b) As intervenções (comparações feitas entre os grupos); 

 c) Os desfechos clínicos de interesse (variáveis estudadas); 

 d) O tipo de estudo em questão. 

 O alvo do manuscrito será apresentar uma revisão sistemática como 

metanálise, onde título, pergunta e objetivo se espraia no quadro 8: 

  

Título: 

 

Pergunta 

 

 

 

 

Objetivo 

 

A Teoria do Diamante Azul de Tendência do Estudo da Metanálise – Diamante 

Azul Aplicado na Isquemia Reperfusão Cardíaca  

 

Quanto à efetividade, segurança das terapias, técnicas invasivas ou não, 

usadas em isquemia - reperfusão cardíaca pela medicina e medicina 

tradicional chinesa (MTC): 

- Elas têm efeito cardioprotetor ou diminuem a extensão do infarto, seus 

efeitos são benéficos ou indesejáveis nas intervenções em saúde? 

 

Avaliar a efetividade e segurança do uso das técnicas no tratamento da 

isquemia-reperfusão cardíaca 
 

Quadro 8: Comparação entre o título, a pergunta e o objetivo do estudo. 

  

 O modelo de efeito aleatório considera os estudos como amostras aleatórias 

de alguma população hipotética de estudo 4. São apropriados se a pergunta a ser 

respondida é se o tratamento, ou fator de risco: terá algum efeito 4. 

 De acordo com Lopes 4, metanálise é uma abordagem quantitativa para a 

combinação sistemática de resultado de vários estudos prévios, com objetivo de 

sintetizar uma conclusão única e final sobre diversos estudos. 
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 Como citado anteriormente, em outras referências, é sabido que existem 

controvérsias, em relação a questões que submergem no estudo por metanálise, um 

exemplo, seria em analogia, a qual deve ser o objetivo primário destes estudos. 

 Sabendo destas controvérsias, a presente tese usará técnicas de revisão 

sistemática com metanálise, abordando diversos estudos afins cujas intervenções 

em saúde específicas tenham como objetivo a resposta da pergunta do estudo; já 

supracitada; através da recuperação ou cura da lesão por isquemia – reperfusão 

cardíaca, pela medida do tamanho do infarto, o que em tese é suficiente para 

satisfazer este manuscrito. 

  

  

4.5 Como Chegar Aos Resultados 

  

  

No aplicativo RevMan é possivel estimar o efeito do tratamento e a estimativa 

global do tratamento com intervalos de confiança 22. De acordo com o tipo de 

desfecho clínico (variável) - se dicotômica ou contínua - a estimativa do efeito do 

tratamento é selecionada, como mostra a figura 7. 

 

 

Fig. 7: Tipos de estimativas de efeito do tratamento de acordo com o tipo de desfecho clínico, 

fornecida na aula nº 9 do Curso de Revisão Sistemática e Metanálise do Centro Cochrane do Brasil - 

Laboratório de Ensino a Distância 
22 

  

 

http://www.centrocochranedobrasil.org/
http://www.virtual.epm.br/home/leddis.htm
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4.5.1  Como Chegar Aos Resultados De Um Desfecho Clínico Contínuo 

 

 

De acordo com o Curso de Revisão Sistemática e Metanálise do Centro 

Cochrane do Brasil - Laboratório de Ensino a Distância 22, se o resultado é uma 

medição contínua, o número de participantes em cada um dos dois grupos, a sua 

resposta média e o desvio padrão das respostas são necessárias para executar 

metanálise. 

A partir do desenho de um estudo, se desmembra as informações e se monta o 

estudo da metanálise. Se existe um efeito do tratamento, ele gera um desfecho que 

será contínuo, servindo de base para o estudo pretendido 22. 

Para estudar o desfecho e chegar ao resultado final da metanálise, se faz 

necessário o uso de fórmulas, para se ter a precisão da informação expressa em 

números 22. 

Assim se desmonta os estudos já desenhados e pesquisados nos moldes dos 

quadro 6, 7 e 8, para poder então, saber quais informações serão usadas nas 

fórmulas 22. 

Para estudar os dados contínuos imediatamente, precisamos saber o significado 

de n, m e sd. Onde tamanho do grupo é “ n ” ; a resposta média é “ m ” e o desvio 

padrão é “ sd ” . 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo - estudo 

n 1i m 1i sd 1i 

Grupo - Controle n 2i m 2i sd 2i 

Tabela 4: Exemplo de analise e desmembramento de dados contínuos 

 

Vejamos como se pode desmembrar os dados contínuos em 24 horas: 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental   

Grupo - estudo 

n 1i m 1i sd 1i 

Grupo - Controle n 2i m 2i sd 2i 

Tabela 5: Modelo de dados de analise e desmembramento de dados contínuos em 24 horas 

 

http://www.centrocochranedobrasil.org/
http://www.centrocochranedobrasil.org/
http://www.virtual.epm.br/home/leddis.htm
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Os dados contínuos do  Grupo de estudo versus Grupo de operação simulada 

versus Grupo Normal pode ser desmembrados para calculos de metanalise como no 

modelo abaixo: 

 

Estudo i Tamanho do 

grupo 

Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental   

Grupo - estudo 

n 1i m 1i sd 1i 

Operação 

simulada 

n 3i m 3i sd 3i 

Normal n 4i m 4i sd 4i 

Tabela 6: Modelo de analise e desmembramento de dados do grupo de estudo, operação 

simulada e grupo normal. 

 

As formulas para estimativa de estudo individual do Grupo de Estudo versus 

Grupo de Controle, nos resultados contínuos, identificando o número de 

participantes, média e DP são analisadas a partir de fórmulas específicas 22. 

- O tamanho do grupo é Ni, se calcula a partir da soma de “n” 22. 

 

Quadro 9: Formula para calcular tamanho do grupo 

 

- O Desvio Padrão dos dois grupos é “Si” ou “Si”, calculada a partir da raíz 

quadrada da fórmula7: 

 

Quadro 10: Formula para calcular o Desvio Padrão dos dois grupos 

 

A diferença de médias (media de diferença) é a diferença entre as médias 

(referido como diferença média), que é dada com o erro padrão (Error standart) 22: 

- Se alcança a Diferença de Média, “MDi”, com a diferença de “m” 22. 
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Quadro 11: Formula para calcular a diferença de média de dois grupos 

 

- Erro Padrão ou Error Standart é “SE {MDi}”, calculado pela raíz quadrada da 

fórmula 22: 

 

Quadro 12: Formula para calcular o Erro Padrão 

 

Diferença média padronizada (SMDi), inclui um ajustamento para polarização da 

pequena amostra com o erro padrão 22,  

 

É conseguida apartir de 22: 

 

 

Quadro 13: Formula para calcular a Diferença de Média Padronizada 

 

Erro Padrão ou Error Standart da Diferença de Média é “SE {SMDi }”, alcançado 

pela fórmula 22: 

 

 

Quadro 14: Formula para calcular o Erro Padrão da Diferença de Média 
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4.5.2 Exemplo Do Gráfico De Uma Metanálise 

  

  

 Na coluna da esquerda estão listados os estudos dos quais os dados foram 

angariados.  

 Na segunda coluna, cabeçalho EXPT contem os dados do grupo experimental 

de cada estudo22.  

 Os valores indicam o número de eventos (n) e o tamanho do grupo (N). Na 

próxima coluna, cabeçalho CTRL, contém os dados do grupo controle.  

 Os valores indicam o número de eventos no grupo (n) e o tamanho do grupo 

(N) 22. 

 

 

Quadro 15- Exemplo de uma gráfico de metanálise 
22

  

  

As linhas horizontais representam intervalos de confiança (IC). 

 Quando não ocorre diferença estatística entre os grupos, a linha horizontal 

toca ou cruza a linha central vertical do gráfico 22. 

 O intervalo de confiança se estende além da escala do gráfico quando uma 

seta se estende além da escala do gráfico 22. 
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 O odds ratio de cada estudo, representa o tamanho do efeito ou a 

mensuração do efeito, ele é representado pelo ponto central de cada linha horizontal 

do gráfico 22. 

 Avaliando o ponto central, no caso de eventos adversos (morte) 22: 

 - Se o ponto central esta a esquerda da linha central do gráfico, indica que o 

tratamento avaliado reduz a probabilidade de morte. 

 - Se estiver a direita da linha central, indica que o tratamento avaliado 

aumenta a probabilidade de morte. 

 A dimensão do ponto central, indica a importância relativa, de cada estudo no 

resultado final. Amplos estudos tem maior peso, mas a qualidade dos estudos não 

colabora com o peso. O peso é baseado no número de participantes e no número de 

acontecimentos 22. 

 O resultado final da combinação dos estudos (metanálise) é representado 

pelo diamante vermelho. 

 Peto Odds Ratio (um modelo de efeito fixo) é o padrão na apresentação de 

resultados da Biblioteca Cochrane. 

 O diamante a esquerda na linha vertical é significante, se ele toca ou cruza a 

linha vertical não existe diferença estatística na metanálise 22. 

 O resultado combinado dos estudos é nomeado de 'Subtotal' ou de 'Total' 

porque o gráfico representa apenas um subgrupo do desfecho clínico, no caso do 

exemplo supracitado é o “Neonatal death”. 

  

  

4.6 Outros Métodos Estatísticos Para Metanálise 

  

  

 Basicamente existem quatro métodos estatísticos para sumarização de dados 

que podem ser utilizados no desenvolvimento de uma metanálise: três modelos de 

efeito fixo; o de Peto, de Mantel-Haenszel, da variância geral; e um de modelo 

aleatório; o de DerSimonian-Laird 4. 

 Os modelos de efeito fixo admitem que a interferência seja condicional ao 

estudo já realizado. Apropriados para se a pergunta for se o tratamento teve algum 

efeito nos estudos já realizados 4. 
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 O modelo de eleito aleatório considera os estudos como amostras aleatórias 

de alguma população hipotética de estudo 4. 

 São apropriados se a pergunta a ser respondida é se o tratamento, ou fator 

de risco: terá algum efeito 4. 

 Entretanto estas duas abordagens só dão diferença no resultado, se os 

resultados dos estudos originais não forem homogêneos 4. 

 Nos estudos de coorte e nos ensaios clínicos aleatórios, o efeito do 

tratamento pode ser estimado pelo odds ratio. 

  

  

4.6.1 Método de Mantel-Haenszel 

  

  

 Proposto em 1959, pressupõe efeito fixo e pode ser usado quando a medida 

de efeito é uma razão típica de odds ratios 4. 

 Vejamos o modelo de dados de experimentos populacionais para quantificar o 

efeito de alguma suposta causa: 

 

    Expostos  

Ou tratados 

Não expostos 

Ou não tratados 

Total 

Doentes ai bi gi 

Não doentes ci di hi 

Total ei fi ni 

Tabela 7: Dado de experimentos populacionais para quantificar o efeito de uma suposta causa. 

  

 Vejamos as seguintes equações para cálculo de odds ratio sumarizado 4: 
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Quadro 16: Formula para calcular o Odds Ratio sumarizado 

  

  O intervalo de confiança 95% (IC 95%) é calculado como: 

  

 

Quadro 17: Formula para cálculo do intervalo de confiança 

  

 A variância de odds ratio sumarizado, pelo método de Mantel-Haenszel, var 

(OR mh ), pode ser calculada de acordo com a técnica de Robins, Greenland e 

Breslow 4: 
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Quadro 18: Formula para calculo da Variância do OR sumarizado  

 

 

4.7 A Teoria do Diamante Azul Da Tendência Do Estudo da Metanálise (TDATEM) 

  

  

 Atualmente ainda não existe terapia farmacológica, que possa ser 

considerada como "padrão ouro", para prevenir ou tratar a lesão miocárdica por 

isquemia reperfusão36. É necessário projetar estratégias destinadas a salvar o 

miocárdio dos estragos da lesão por I-R36. 

 A teoria do diamante azul da tendência do estudo da metanálise (TDATEM), 

versa uma pré-metanálise, que se apresenta, como uma estratégia instantânea de 

conhecimento técnico científico, ao nortear o pesquisador ou profissional da saúde 

que vai fazer uma regressão ponderada (RP) (weighted regression) com objetivo 

final de utilizar um determinado método, com objetivo de salvar o miocárdio do dano 

da I-R. 

 Esta teoria não acompanha o resumo determinado por metanálise, que é 

ponderado, conferindo um peso diferente a cada estudo, contribuindo de modo 

díspar para o arremate final do estudo6. 

 Os subtotais ou totais finais da TDATEM são sinalizados com um diamante 

azul, simbolizado por uma estrela de sete pontas da cor azul, sem conter 
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obrigatoriamente o intervalo de confiança, já que, o objetivo é visualizar o resultado 

final a esquerda ou direita da linha vertical central. 

 Esta nova teoria, livra o investigador, das adversidades e dos viéses, dando 

segurança ao aplicar a técnica; desde que, fique atento aos seguintes princípios, 

critérios, recomendações, finalidades e objetivo: 

 

1) O mínimo de estudos usados, para aplicar a TDATEM são dois a três estudos 

confiáveis, publicados e realizados idoneamente, sem viés de publicação. 

 

2) Esta teoria não aponta o peso de cada estudo, peso este que é baseado no 

número de integrantes de cada grupo de estudo, versus, o número total de 

indivíduos da metanálise. A decisão parte do princípio de que o resultado em uma 

população pequena ou hiperpopulação é o mesmo, ou seja, o efeito tende a ser o 

mesmo, pois ele está dentro da média, intervalo de confiança ou probabilidade. 

 

3) Os estudos científicos usados para realizar este novo modelo de regressão 

ponderada (RP) (weighted regression), devem ser atualizados, sendo, de no máximo 

5 anos anacrônicos (retrógrados), a partir do ano em que a RP será iniciada; sendo 

aceito atualizações de estudos com bibliografias de qualquer data de publicação, 

devido a relevância e importância histórica do processo. 

 

4) Os estudos tanto de desfecho clínico contínuo ou dicotômico podem ser 

utilizados, mas descritos separadamente. 

 

5) Quanto mais estudos para o caso, melhor, como em uma metanálise normal, mas, 

neste novo modelo de RP não é obrigatório.  

 

6) Três estudos contínuos confiáveis, apontando o diamante azul fávoravel a 

tendência do estudo experimental e somado a experiência clínica empírica ou não, 

em tese, são suficientes para iniciar protocolo de pesquisa baseada em evidências, 

aumentando o número e escala de cobaias, para posterior seguimento, em estudo 

dicotômico em grupos de estudo de humanos. 
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7) O diamante azul de estudo contínuo, com 2 ou 3 estudos, em tese, é insuficiente 

para ancorar pesquisas em cobaias humanas, salvo se atingir um total mínimo de 

sete (7) estudos com diamante favorável, e, desde que se cumpram as normas 

nacionais e internacionais de ética e bioética em pesquisas. 

  No caso específico das técnicas usadas pela medicina tradicional 

chinesa, estas, tratam-se de procedimentos milenares próprios, consagragados no 

oriente, com história inicial, muito antes da teoria Newtoniana-Cartesiana se firmar 

no ocidente ou oriente. Estas técnicas, atualmente, com o crescente avanço 

tecnológico, vem ganhando adeptos, de vários setores da área da saúde; inclusive 

pela área médica no Brasil. As pesquisas já feitas em humanos a milênios, estão 

sendo direcionadas para fundamentar o mecanismo de funcionamento do 

procedimento, e, não para se obter uma “receita em bolus” para ser aplicada no ser 

humano. 

 

8) O diamante azul tem a finalidade de diminuir os custos em pesquisas. É uma 

revisão teorica base, para realizar um novo estudo, sobre o mesmo assunto; ou seja, 

pode ser usado, em tese, como controle positivo para estudos futuros; onde, existe a 

necessidade de se justificar no projeto de pesquisa a eficácia, segurança do uso do 

procedimento ou da terapêutica. 

 

9) No caso de revisões sobre fitoterapia e fármacos; o diamante azul final da 

TDATEM de um estudo com desfecho contínuo; poderá ser usado como âncora, na 

pesquisa para desenvolvimento de um novo fitoterápico, fármaco; ou, para 

complementá-los, retirando alguns componentes ou vinculando outros na fórmula 

desejada; respeitado, as leis do sinergismo, interação medicamentosa e dose-efeito 

dependente. 

 

 10) Servir de base metodológica e impulso na iniciação científica, colaborando com 

a comunidade científica no desenvolvimento de técnicas e procedimentos 

terapêuticos que venham a diminuir a incidência de morbimortalidades a nível 

mundial. 
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5 ESTUDOS APROVADOS / DESFECHOS CLÍNICOS CONTÍNUOS OU 

DICOTÔMICOS – TRADUÇÃO DOS DADOS NA ÍNTEGRA 

 

 

5.1 Efeitos Cardioprotetores Do Pré - Tratamento Com Eletroacupuntura Em 

Pacientes Submetidos À Cirurgia De Substituição Da Válvula Cardíaca: Um 

Estudo Controlado Randomizado32. 

 

 

Lesão cardíaca por isquemia- reperfusão após circulação extracorpórea 

contribui para morbimortalidade do pós-operatório, em pacientes com cirurgia de 

coração aberto 32. Este ensaio clínico randomizado foi projetado para lidar com os 

efeitos protetores da eletroacupuntura (EA) no pré-tratamento na lesão miocárdica 

em pacientes submetidos à cirurgia de substituição da válvula cardíaca 32. O 

presente estudo demonstrou e concluiu que a EA pode aliviar a lesão cardíaca por 

isquemia-reperfusão, no pré-tratamento em pacientes adultos submetidos à 

substituição de válvula cardíaca 32. Este tratamento simples e conveniente tem 

potencial para ser utilizado na prática clínica e para redução da lesão miocárdica em 

pacientes com cirurgia de substituição da válvula cardíaca 32. 

Após a reperfusão, os níveis de troponina sérica foram significativamente 

menores no grupo EA em comparação com o grupo controle 32. Os dados contínuos 

6 horas foram: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental   

Grupo - estudo 
n 1i            m 1i        5,54 sd 1i       0,67 

Grupo - Controle n 2i       m 2i        7,89 sd 2i       0,74 

Tabela 8: Estudo 1: dados contínuos 6 horas 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de Desvio de Média (MD) - 

2,3500 (IC 95%: -2,7072 a -1,9928); tTeste de -12.8941 e Erro Padrão (SE) de 

0,1823. 

Os dados contínuos 12 horas foram: 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental   

Grupo - estudo 
n 1i           30 m 1i        6,22 sd 1i       0,66 

Grupo – Controle n 2i            30 m 2i        8,34 sd 2i       1,08 

Tabela 9: Estudo 1: dados contínuos 12 horas 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de Desvio de Média (MD) -

2,1200 (IC 95%: -2.5729 a -1.6671;  tTeste de  -9,1741 e Erro Padrão (SE) de 

0,2311. 

Os dados contínuos 24 horas foram:  

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental   

Grupo - estudo 
n 1i            m 1i        5,21 sd 1i       0,58 

Grupo - Controle n 2i       m 2i        7,57 sd 2i       0,89 

Tabela 10: Primeiro Estudo: dados contínuos 24 horas 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -0,3600 (IC de 95%:-

0,7401 a 0,0201) ; tTeste de -1,8561 e SE de 0,1940. 

 

 

5.2 Efeito Do Pré-Condicionamento Com Eletroacupuntura Em "Neiquan" (PC 

6), Na Expressão Gênica De Receptores Opióides Miocárdicos Em Ratos Com 

Isquemia-Reperfusão33. 

 

 

Objetivo do estudo foi explorar efeitos protetores da eletroacupuntura em 

"Neiguan" ( PC 6 ou CS 6) para o pré - condicionamento em lesão miocárdica de 

isquemia- reperfusão (LMIR) e os mecanismos envolvidos 33. 

Os participantes foram 48 ratos machos Wistar, divididos em 3 grupos;  N= 

placebo; M= LMIR e E= eletroacupuntura 33. 

O estudo indica que a eletroacupuntura no ponto Neiguan (CS 6), pode 

diminuir os níveis de enzimas do músculo cardíaco, alivia a lesão morfológica das 

células do miocárdio, o que está em acordo com estudos relatados no passado 33, 34. 
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Os dados contínuos Grupo E versus Grupo M, quanto à área do infarto são: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo E - estudo 

n 1i      16 m 1i       37,1 sd 1i          6,5 

Grupo M - Controle n 2i      16 m 2i         58,2 sd 2i          8,6 

Tabela 11: Segundo Estudo: Grupo E versus M; área do infarto. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -21,1000 (IC 95%: -

26,3821 a - 15,8179); tTeste de -7.8293 e SE de 2,6950. 

 

Os dados contínuos Grupo E  versus Grupo M, na atividade enzimática CK 

MB são: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo E - estudo 
n 1i          16 m 1i        572 sd 1i      70 

Grupo M - Controle n 2i          16 m 2i        980 sd 2i      92 

Tabela 12: Segundo Estudo: Grupo E  versus Grupo M; CK MB 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD - 408 (IC 95%: -

464,6443 a - 51,3557); tTeste de -14,1173e SE de 28,9007. 

 

Os dados contínuos Grupo E  versus Grupo M, LDH: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo E - estudo 
n 1i          16 m 1i        1819 sd 1i      97 

Grupo M - Controle n 2i          16 m 2i        2743 sd 2i      124 

Tabela 13: Segundo Estudo: Grupo E, versus Grupo M, LDH. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -924 (IC 95%: -

1001,1405 a -846,8595); tTeste de -23,4767 e SE de 39,3581. 
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Os dados contínuos Grupo E versus Grupo N, na atividade enzimática CK MB: 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo E - estudo 
n 1i          16 m 1i        572 sd 1i      70 

Grupo N = Placebo n 2i          16 m 2i        312 sd 2i      41 

Tabela 14: Segundo Estudo: Grupo E versus Grupo N, CKMB. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 260 (IC 95%: 220,2503 

a 299,7497); tTeste de 12,8200 e SE de 20,2808. 

 

Os dados contínuos Grupo E  versus Grupo N, LDH: 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo E - estudo 
n 1i          16 m 1i        1819 sd 1i      97 

Grupo N = Placebo n 2i          16 m 2i        530 sd 2i      56 

Tabela 15: Segundo Estudo: Grupo E versus Grupo N, LDH. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 1.289 (IC 95%: 

1.234,1188 a 1.343,8812); tTeste de 46,0339 e SE de 28,0011. 

  

  

5.3 Atividade Cardioprotetora De Chalconas Em Infarto Do Miocárdio Induzida 

Por Isquemia-Reperfusão Em Ratos Albinos 3.  

 

 

Há um vasto conjunto de evidência clínica e experimentos, sugerindo que a 

suplementação exógena de recursos naturais antioxidantes ou o aumento de 

antioxidantes endógenos, atenua os danos causados por infarto do miocárdio 3.  

Apesar da riqueza de conhecimento experimental, promessas de vários 

relatórios em estudos experimentais e clínicos, ainda não há uma terapia 

farmacológica que pode ser considerada o "padrão ouro" para usar no tratamento de 

lesão por I-R 3. 

Existe necessidade de estratégias terapêuticas capazes de atenuar a lesão 

por I-R, particularmente durante a cirurgia cardíaca 3. 
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Portanto, um dos principais objetivos terapêuticos da cardiologia moderna é 

projetar estratégias destinadas a salvar o miocárdio dos estragos da lesão por I-R e 

para melhorar os benefícios da terapêutica de reperfusão 3. 

Calconas são moléculas abundantes em plantas comestíveis e são 

considerados precursores de flavonóides e isoflavonas 3. 

O objetivo foi avaliar os efeitos cardioprotetores de Cl - chalcona e F - 

chalcona contra enfarte do miocárdio induzido pela isquemia / reperfusão (I / R)  em 

ratos 3. 

Foi demonstrado parcialmente o tratamento com Cl - chalcona e F- chalcona 

em infarto com tamanho significativamente limitado3. 

O tratamento atenuou significativamente o nível de peroxidação lipídica e 

moderadamente a perda das reservas de antioxidantes em ratos, submetidos a 30 

minutos de oclusão da artéria coronária, seguido por 4 horas de reperfusão, em 

comparação com grupos de isquemia – reperfusão 3. 

Os resultados do presente estudo sugerem que chalconas têm atividade 

cardioprotetora contra infarto do miocárdio induzido por I / R em ratos 3. 

Vejamos abaixo os dados apresentados pelos autores, que indicam 

claramente desfecho clínico contínuo: 

  

Estudo i  Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Controle sem I-R Não 

exposto  Grupo sham 

n 1i                   =  6 m 1i           0,78  sd 1i         0,15 

G 2 Controle – não exposto 

a chalcona 

n 2i                   =  6 m 2i          42,05 sd 2i          0,52 

G 3 Controle veículo I-R n 3i                  =  6 m 3i         40,22 sd 3i          0,74 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

G4 Cl – Chalcona 50 ug / 

kg.   

n 4i        6  m 4i        1,98 sd 4i          0,05 

G5 Cl – Chalcona 100 ug / 

kg.   

n 5i        6 m 5i         1,36 sd5i              0,13 

G6 F – Calcona 50 ug / kg.   n 6i        6  m 6i        1,92  sd 6i           0,04 

G 7 – F – Calcona 100 ug / 

kg.  

 n 7i      6   m 7i        1,26  sd 7i          0,08 

Tabela 16: Terceiro Estudo: Desfechos contínuos 
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a) Grupos  Cl – Chalcona: 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD - 19,7450 (IC 95%: -

31,9425 a -7,5475); tTeste de -3,1727e SE de 6,2233. 

 

b) Grupos  F- Calcona:  

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -19,8250 (IC 95%: -

32,0226 a -7,6274) tTeste de - 3,1856 e SE de  6,2234. 

 

 

5.4 Polipeptídeo Achyranthes Bidentata Reduz Estresse Oxidativo E Exerce 

Efeitos Protetores Contra Miocárdio Isquêmico Em Lesão Por Reperfusão Em 

Ratos 35. 

 

 

Achyranthes bidentata, uma erva da medicinal chinesa, é relatada por ser um 

neuroprotetor 35. 

No entanto, o seu papel permanece desconhecido na proteção cardíaca 35. 

O estudo teve como objetivo investigar os efeitos dos Polipeptídeos 

Achyranthes Bidentata (ABPP) no pré - condicionamento do miocárdio em lesão por 

isquemia / reperfusão (MI / R) e para testar a possíveis mecanismos 35. 

Os dados deste estudo demonstraram pela primeira vez que ABPP no pré - 

condicionamento reduz o estresse oxidativo e abranda a lesão por MI / R 35. 

Estes resultados fornecem benefícios potenciais de garantir Achyranthes 

bidentata no pré-condicionamento, como uma estratégia para prevenir a doença 

isquêmica do coração 35. 

Os dados contínuos apresentados no estudo foram: 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo – estudo 

ABPP + I/R 

n 1i      8 m 1i       26,5 sd 1i          3,5 

Grupo – Controle 

Operação simulada 

n 2i      8 m 2i         36,0 sd 2i          3,0 

Tabela 17: Quarto Estudo: dados contínuos apresentados 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -9,5 (IC 95%: -12,6944 

a -6,3056); tTeste de -5,8289 e SE de  1,6298.  

 

 

5.5 Baicalina Protege O Miocárdio Dos Danos Induzidos Pela Reperfusão Em 

Corações Isolados De Ratos  Através Do Efeito Antioxidante E Parácrino 36. 

  

  

O objetivo do estudo foi investigar o efeito protetor do baicalina (BA) contra 

lesão por isquemia - reperfusão ( I / R), em corações isolados de ratos 36. 

Scutellaria Baicalensis Georgi é uma erva amplamente utilizado em sistemas 

tradicionais médicos da China e do Japão 36, 37. 

Flavonóides, incluindo baicaleína (BA), wogonin e flavonas skullcap I e II, são 

os componentes principais de Escutelária Baicalensis Georgi e têm sido sugeridas 

por exercer efeitos farmacológicos de antioxidantes e outros 36. 

A variedade de efeitos interessantes exibidos por BA que levou a atrair uma 

atenção considerável e tem sido amplamente utilizada na medicina oriental 36. 

Estudos têm demonstrado anteriormente os efeitos protetores exercidos por 

BA em isquemia miocárdica no coração isolado de rato e contra danos por hipóxia / 

reoxigenação em cardiomiócitos de ratos 36. 38, 39. 

Por exemplo, a Baicalina, encontrada no Radix Scutellarie Baicalensis 

conhecida pelos chineses como Huang Qin, tem efeito antialérgico, antipirético em 

animais com febre induzida e efeito anti-hipertensivo.  

Em pacientes com Hipertensão (HAS) foi evidenciada ação relaxante e 

ansiolítica. Em séries clínicas de pacientes com hepatite viral, reduziu a icterícia e os 

níveis enzimáticos no soro. 
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No presente estudo citado, todos os animais (n = 50) foram divididos 

aleatoriamente em cinco grupos (n = 10 em cada)36: 

Grupo I controle normal; Grupo II de I / R; Grupo III de I / R + 20 mg / kg BA; 

Grupo IV de I / R + 40 mg / kg de BA; Grupo V de I / R, além de 80 mg / kg de BA. 

Os cardiomiócitos apoptóticos foram determinados utilizando citometria de 

fluxo (FCM). Os resultados indicaram que a apoptose, medida por FCM foi 

significativamente menor nos grupos BA que no grupo II (P < 0,05) e que o efeito 

protetor era dependente da dose 36. 

Apesar de que após a isquemia, no grupo II, lançamentos de LDH e CK no 

efluente coronário, aumentaram significativamente em comparação com o grupo 

normal, diminuiu significativamente nos grupos III, IV e V em comparação com o 

grupo II 36. 

A conclusão foi que estes resultados, demonstraram que BA, exerce um efeito 

dose - dependente de proteção em lesão por I / R em corações isolados de ratos, os 

mecanismos de que pode ser associado com propriedades antioxidantes e anti- 

apoptose 36. 

Este é o primeiro estudo de avaliação da eficácia da BA em corações isolados 

de ratos usando histologia e imuno-histoquímica, fornecendo uma base para a 

utilização da BA no tratamento do infarto agudo do miocárdio36. 

Mais estudos neste campo devem ser realizados 36. 

O tamanho do infarto foi significativamente maior no grupo II (65,3 ± 4,2%) em 

comparação com o grupo controle (10,6 ± 3,5, P < 0,001). 

Além disso, o tamanho do enfarte foi reduzido de forma significativa no grupo 

III (43,8 ± 2,7), IV (38,7 ± 2,3) e V (35,4 ± 3,1) em comparação com o grupo II (P < 

0,05.) 36. 

A densidade de vasos foi significativamente reduzida no grupo II (5,3 ± 1,05) 

em comparação com o grupo controle (12,7 ± 1,08, P < 0,001). 

Enquanto que aumentou significativamente nos grupos III (8,2 ± 1,36), IV (9,6 

± 1,24) e V (10,4 ± 1,09) em comparação com o grupo II (P < 0,05) 36.  

Dados contínuos do tamanho do infarto: 
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   Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo II de I / R n 1i          10       m 1i    65,3    sd 1i        4,2 

Grupo Controle n 2i           10      m 2i     10,6     sd 2i          3,5 

Grupo III de I / R  

+ 20 mg / kg BA 

n 3i          10      m 3i     43,8       sd 3i         2,7 

Grupo IV de I / R  

+ 40 mg / kg de BA 

n 4i         10     m 4i      38,7       sd 4i           2,3 

Grupo V de I / R, além 

de 80 mg / kg de BA . 

n 5i          10     m 5i          35,4    sd5i           3,1 

Tabela 18: Quinto Estudo: Dados contínuos - tamanho do infarto. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 28,70 (IC 95%: 26.0225 

a 31,3775); tTeste de 18,7442 e SE de  1,3661.  

 

Dados contínuos da densidade dos vasos: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo II de I / R, n 1i          10 m 1i       5,3 sd 1i        1,05 

Grupo Controle n 2i           10 m 2i         12,7 sd 2i          1,08 

Grupo III de I / R 

+ 20 mg / kg BA 

n 3i          10 m 3i       8,2 sd 3i        1,36 

Grupo IV de I / R 

+ 40 mg / kg de BA 

n 4i         10 m 4i         9,6 sd 4i         1,24 

Grupo V de I / R, além de 

80 mg / kg de BA . 

n 5i          10 m 5i         10,4 sd5i        1,09 

Tabela 19: Quinto Estudo: dados contínuos - densidade dos vasos. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -3,30 (IC 95%: -4,1599 

a -2,4401); tTeste de -6,3707 e SE de  0,4387. 

 

 

5.6 A Eficácia De Panax Ginseng Em Lesão Aguda Do Miocárdio Por Isquemia 

Reperfusão Foi Abolida Por Flutamida Via Testosterona Endógena – Via 

Mediada Akt  40. 
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Os mecanismos para efeito cardioprotetor do Panax ginseng contra a 

isquemia reperfusão envolve a via mediada por estrogénios, mas pouco se sabe 

sobre o papel do andrógeno40. 

Estudos recentes demonstraram que o estradiol e seus metabólitos são os 

principais intervenientes biologicamente ativos nesta ação , e eles protegem o 

coração e os vasos sanguíneos em múltiplas formas 40, 41. 

Em contraste com o estrogênio , o papel de andrógeno na doença cardíaca 

permanece incerto 40, 42, 43. O relacionamento entre andrógenos e doença 

cardiovascular é controversa devido a clínica conflitante e estudos epidemiológicos 

40, 44 .  Por exemplo , a privação de andrógeno na terapia para câncer de próstata 

leva à maior mortalidade por falha cardiovascular 40, 45 . 

A administração de testosterona pode reduzir isquemia no miocárdio 

pacientes com doença arterial coronariana 40, 46 . 

O extrato padronizado de Panax ginseng (RSE) foi oralmente administrado 

com ou sem “flutamida” em um modelo de ligadura da coronária descendente 

anterior esquerda modelo de ratos. 

Foi medido o tamanho do infarto e a atividade da CK e LDH. 

Os dados foram expressos como média ± D.P.M.  Toda a análise estatística 

foi realizada usando SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago , IL , EUA). As diferenças 

foram consideradas significativas se 𝑃 <0,05. 

A gravidade por lesão I / R lesão foi avaliada medindo o tamanho da área de 

enfarte ( tamanho do enfarte do miocárdio ), onde, no Grupo IRI, foi de 10,5 ± 2,20%. 

No grupo SER 80mg/kg exibiu uma proteção significativa aos corações de ratos 

contra Lesão I / R com o tamanho do infarto de 0,3 ± 0,32% ( comparando com o 

Grupo IRI , 𝑃 <0,01). 

E na administração combinada de RSE e flutamida (RSE 80mg/kg e 

Flutamida 10mg/kg) não induziu qualquer redução significativa no tamanho do infarto 

do miocárdio (10,7 ± 3,56%, 𝑃 <0,05 e 𝑃 <0,01 , em comparação com IRI ou SER 

grupo , resp . ). 

Isto indica claramente que a flutamida abole o efeito protetor da RSE contra 

lesões por I / R. 

O tamanho do infarto:  Grupo SER, versus, controle: 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental - Estudo 

 Grupo RSE 

80mg/kg  

n 1i         29 m 1i          0,3 sd 1i          0,32 

Grupo IRI - Controle n 2i        31 m 2i         10,5 sd 2i          2,20 

Tabela 20: Sexto Estudo: Grupo SER, versus controle 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -10,20 (IC 95%: -

10,9832/-9,4168); tTeste de -24,7109 e SE 0,3996. 

 O tamanho do infarto: RSE 80mg/kg/Flutamida 10mg/kg, versus controle: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental - Estudo  

Grupo RSE 80mg/kg 

e Flutamida 10mg/kg  

n 1i        31    m 1i        10.7, sd 1i       3,56 

Grupo - Controle n 2i        31 m 2i        10,5 sd 2i       2,20 

Tabela 21:Sexto Estudo: RSE 80mg/kg/Flutamida 10mg/kg,versus controle 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 0,20 (IC 95%: -1,2732 / 

1,6732); tTeste de 0,2661 e SE 0,7516. 

 

 

5.7 Os Efeitos Cardioprotetores Do Ácido Cítrico E Ácido L-Málico Em Lesão 

Miocárdica Por Isquemia/reperfusão47. 

 

 

Nas ervas chinesas (os componentes negligenciados por longo tempo), foram 

encontrados ácidos orgânicos. Foram relatados por ter ação antioxidante, anti- 

inflamatória e atividades na agregação antiplaquetária, assim eles podem ter efeito 

potencialmente protetor sobre doenças isquêmicas 47. 

Conforme Burtt et Hill, Fructus Choerospondiatis, uma erva amplamente 

conhecida na Mongólia, derivada do fruto maduro seco de Choerospondias axillaris 

(Roxb.), com eficácia de " ativação da energia vital, na circulação do sangue e “ 

nutritivo para tranquilização do sangue " 47, 48, de acordo com a  teoria da medicina 
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tradicional chinesa, tem sido amplamente utilizado como um remédio para o doença 

isquêmica do coração e alcançou boa eficácia clínica 47. 

É composto por vários ingredientes, incluindo os ácidos orgânicos, os ácidos 

fenólicos e os flavonoides 47. Estudos anteriores já haviam sido focados nos 

flavonóides, os quais foram sempre considerados os principais constituintes ativos 

responsáveis pela ação farmacológica do Fructus Choerospondiatis 47, 49. 

No entanto, estudos recentes mostraram que a química farmacêutica e o teor 

de flavonóides totais (principalmente a quercetina) no Fructus Choerospondiatis foi 

muito baixa e representaram apenas 0,0003 % dos seus extratos solúveis em água 

69, considerando que o conteúdo total dos ácidos orgânicos era uma quantidade 

significativa de até 8,13 % 47. O ácido cítrico e ácido L - málico são os dois principais 

ácidos orgânicos do Fructus Choerospondiatis, do conteúdo total dos ácidos 

orgânicos representaram respectivamente 26,36 % e 22,95 % 47, 50. 

O objetivo do estudo foi investigar os efeitos protetores dos dois ácidos 

orgânicos, ou seja, ácido cítrico e ácido L- málico, que são os principais 

componentes de Fructus Choerospondiatis, na lesão de isquemia / reperfusão do 

miocárdio e os mecanismos subjacentes 47. 

O presente estudo demonstra que o ácido cítrico e ácido L- málico tem efeitos 

protetores sobre isquemia miocárdica / reperfusão, o mecanismo subjacente pode 

ser associado com o seu efeito anti - inflamatório, na agregação antiplaquetária e 

efeito direto de proteção nos cardiomiócitos 47. 

Os ácidos orgânicos podem também ser os principais ingredientes ativos de 

Fructus Choerospondiatis e agora não são somente os flavonoides os responsáveis 

pelos seus efeitos cardioprotetores 47. 

Todos os dados foram apresentados com análises de dados significa ± SD e 

teste de Student. Em todos os casos, foram considerados estatisticamente 

significativos os valores de 𝑃 < 0,05 47. 

Um total de 60 animais (N = 60 ratos) divididos aleatoriamente em seis grupos 

(𝑛 = 10 para cada grupo) 47. 

Grupo veículo ou drogas, foram alimentados uma vez por dia (10 ml / kg) 

durante 3 dias consecutivos antes da experiência e tratados como segue 47.  

Grupo 1: grupo sham . Foi administrado via oral, nos ratos, uma solução 

salina a 0,9 %. 
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Grupo 2: Isquemia/reperfusão (I/R) Grupo Controle modelo. Os ratos também 

receberam solução salina a 0,9 %, por via oral. 

Grupo 3: Diltiazem® (Tanabe Seiyaku Co., Ltd., Tianjin) - Grupo pré-tratado, 

como controle positivo. Foi administrada nos ratos, uma dose de Diltiazem ® de 

16mg/kg por via oral. 

Grupo 4: Clopidogrel® (Sanofi Winthrop Industrie) - Grupo pré-tratado como 

mais um controle positivo . Foi administrado nos ratos, por via oral uma dose de 

Clopidogrel® de 13.5mg/kg. 

Grupo 5 : Grupo de pré-tratados com ácido, o ácido L - málico ou cítrico. Foi 

administrado nos ratos, por via oral, o ácido cítrico ou ácido L – málico a uma dose 

de 500mg/kg.  

Grupo 6 : Grupo de pré-tratados com ácido, o ácido L - málico ou cítrico. Foi 

administrado nos ratos, por via oral, o ácido cítrico ou ácido L – málico a uma dose 

de 250mg/kg. 

   Efeitos do ácido cítrico na lesão miocárdica por I-R nos ratos (𝑥 ± 𝑠, n = 10) 47: 

 

Grupos Dosagem 

(mg/Kg) 

% Infarto no 

ventrículo 

% infarto no 

coração 

Área do infarto 

(mm
2
) 

Weigth 

Infarto (g) 

Sham  0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0.00 ± 0.00 0,000 ± 0,000 

Grupo Controle  17,30 ± 3,58
##

 11,98 ± 2,20## 49,75 ± 9,14## 0,086 ± 0,017## 

Diltiazem 16 8,23 ± 2,50∗∗ 5,33 ± 1,11∗∗ 21,90 ± 4,78∗∗ 0,038 ± 0,007∗∗ 

Clopidogrel 13,5 11,35 ± 2,71∗∗ 8,52 ± 1,77∗∗ 35,17 ± 9,74∗∗ 0,064 ± 0,015∗ 

Ácido cítrico 500 12,16 ± 4,27∗∗ 8,80 ± 3,41∗∗ 36,18 ± 15,23∗∗ 0,064 ± 0,026∗ 

Ácido cítrico 250 11,80 ± 3,67∗∗ 8,83 ± 3,09∗∗ 33,97 ± 10,99∗∗ 0,063 ± 0,022∗∗ 

Tabela 22: Sétimo Estudo: Efeitos do ácido cítrico na lesão miocárdica por I-R  ## versus 

sham; ∗∗ P < 0,01; ∗ versus controle modelo P < 0,05. 

 

Resultados atualizados para  metanálise: 

tTeste MD SE 

-3,1898 -14,6750 

(IC 95%: -22,7019 / -6,6481) 

4,0954 

Tabela 23: Sétimo Estudo: Resultados; Média do ácido cítrico 500 / 250 versus controle. 

 

Efeitos do ácido L-malico na lesão miocárdica por I-R nos ratos (𝑥 ± 𝑠, n = 10): 
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Grupos Dosagem 

(mg/Kg) 

% Infarto no 

ventrículo 

% infarto no 

coração 

Área do 

infarto (mm
2
) 

Weigth 

Infarto (g) 

Sham  0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,000 ± 0,000 

Grupo 

Controle 

 9,03 ± 3,32## 6,00 ± 1,67## 32,01 ± 

11,84## 

0,051 ± 0,014## 

Diltiazem 16 6,86 ± 1,76∗∗ 4,68 ± 1,39∗ 25,11 ± 6,48∗ 0,041 ± 0,012∗ 

Clopidogrel 13,5 6,51 ± 1,58∗∗ 4,75 ± 1,19∗ 23,67 ± 5,46∗ 0,038 ± 0,010∗ 

Ácido L-

malico 

500 6,71 ± 1,23∗∗ 4,98 ± 0,92 25,37 ± 4,55∗ 0,043 ± 0,009 

Ácido L-

malico 

250 6,22 ± 1,15∗∗ 4,48 ± 0,93∗∗ 22,70 ± 4,26∗∗ 0,036 ± 0,007∗∗ 

Tabela 24: Sétimo Estudo: Efeitos do ácido L-malico na lesão miocárdica por I-R ## versus 

sham; ∗∗ P < 0,01; ∗ versus controle modelo P < 0,05. 

 

Resultados atualizados para  metanálise foram: 

  

tTeste MD SE 

-2,6849 -7,9750 

(IC 95%: -15,5741 / -0,3759) 

3,8772 

Tabela 25: Sétimo Estudo: Resultados; Média do ácido L-malico 500/250 versus controle 

 

Resultados atualizados para  metanálise do Diltiazem® versus controle: 

 

tTeste MD SE 

-9,6284 -26,2450 

(IC 95%: -32,4508 / -20,0392) 

3,1663 

Tabela 26:Sétimo Estudo: Resultados do Diltiazem ® versus controle 

 

Diltiazem® é uma Diipropiridina, bloqueador do canal de cálcio, anti-

hipertensivo e antiarritmico, menos bradicardizante que o verapamil 51. 

Preferível ao Verapamil nos casos de depressão miocárdica ou disfunção 

cardíaca grave. Pode ser usado para hipertensão ( 180-360 mg/dia dividido em 3 

doses), coronáriopatia e arritmia(180-480 mg/dia dividido em 3 doses) e na profilaxia 

da enxaqueca (120-360 mg/dia dividido em 2 doses) 51. 

Contraindicado nas doenças de nodo sinusal ou bloqueio atrio-ventricular de II 

ou III grau (sem marca passo), hipotensão arterial grave < que 90 mmHg em adultos, 

IAM com congestão pulmonar, Insuficiência cardíaca grave e Síndrome de Wolff-

Parkinson-White 51. 
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Resultados atualizados para  metanálise do Clopidogrel® versus controle: 

 

tTeste MD SE 

-5,5165 -20,3300 

 (IC 95%: -27,4095 / -13,2505) 

3,6121 

Tabela 27: Sétimo Estudo: Resultados do Clopidogrel versus controle. 

 

 Clopidogrel® é um antiagregante plaquetário em vasos com lesão 

arterosclerótica, usado no Infarto do miocárdio recente ou profilaxia do infarto em 

pacientes com intolerância ao ASS (75 mg/ dose) ou AVC ou obstrução arterial 

recente ( 75 mg/dose x 1 – 2), coronariopatia aguda (dose de ataque 300 mg e 

manutenção com 75 mg dia (associar aspirina), prevenção de obstrução de ponte de 

safena (alérgicos a ASS) (dose de atatque 300 mg 6 hs após cirurgia e manutenção 

com 50 a 100 mg dia) 51. 

 

 

5.8 Fusão Novel de GLP-1 Com Um Anticorpo De Domínio Para Albumina 

Sérica Prolonga A Proteção Contra Lesões Do Miocárdio Á Isquemia / 

Reperfusão Em Ratos52. 

 

 

Glucagon - like peptídeo - 1 ( GLP - 1 ) é uma hormônio incretina secretado 

por células L intestinais em resposta a ingestão de nutrientes 52, 53. GLP - 1 é 

produzido de forma endógena, numa série de isoformas biologicamente ativos. 

GLP – 1 regula a homeostase da glicose estimulando a secreção de insulina, 

inibindo a secreção de glucagon, atrasando o esvaziamento gástrico e promovendo 

a saciedade 52, 54. 

Embora a maior função fisiológica do GLP- 1 esteja associada com o controle 

glicêmico, aumentam as evidências indicando que o GLP-1 pode também 

desempenhar um papel importante na fisiologia cardiovascular 52, 55.  

Tem sido relatado que há receptores de GLP-1, expressos tanto no coração 

como na vasculatura coronária 52, 56. 
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Ativação de receptores por agonistas GLP- 1 resulta numa gama de efeitos 

cardiovasculares, incluindo cardioproteção contra a lesão isquêmica do miocárdio, 

tanto ex vivo 57, 58, 59 como in vivo 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 

Glucagon - like peptídeo - 1 (GLP - 1) e seus mímicos, reduzem o tamanho do 

infarto agudo do miocárdio, no cenário de lesão por isquemia / reperfusão ( I / R ) 52. 

No entanto, a meia- vida curta de GLP – 1 no soro e seus miméticos, podem limitar a 

sua utilização terapêutica em isquemia miocárdica aguda 52. 

Anticorpos de domínio à albumina sérica (AlbudAbs) tem sido desenvolvido 

para prolongar a meia - vida no soro de proteínas terapêuticas de curta duração , 

peptídeos e moléculas pequenas 52. 

Neste estudo, comparou-se o efeito de uma ação prolongada de GLP- 1 

fundido com um AlbudAb ( GAlbudAb ), Exendina – 4 ® (agonista de GLP-1 meia - 

vida curta) sobre o tamanho do infarto agudo do miocárdio, após a lesão de I / R 52. 

O Tamanho do infarto do miocárdico foi em média 56,8 ± 2,0% da área de 

risco no grupo do veículo após a lesão de I / R do miocárdio. 

O tratamento com GAlbudAb (GLP-1) reduziu significativamente o tamanho 

do enfarte. O tamanho do infarto foi de 49,1 ± 2,8%, 43,7 ± 3,0%, e 46,5 ± 3,1 % de 

área em risco em doses de 0,6, 2 ou 6 mg / kg ( reduzida por 19 % , 28 % e 24 % 

comparativamente com o veículo , respectivamente , todos p < 0,05 ) . 

Quanto ao tamanho do infarto no tratamento por AlbudAb (GLP-1). 

Grupo 0,6 mg / Kg de AlbudAb (GLP-1), versus, Grupo veículo: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Exp. Grupo - estudo n 1i             24 m 1i        49,1 sd 1i          2,8 

Grupo – Controle -

veículo 

n 2i          24 m 2i         56,8 sd 2i          2,0 

Tabela 28: Oitavo Estudo: 0,6 mg / Kg de AlbudAb (GLP-1), versus, Grupo veículo 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -7,7000 (IC 95%: -

9,0766 / -6,3234); tTeste de -10,9628 e SE 0,7024. 

 

Grupo 2 mg / Kg de AlbudAb (GLP-1), versus, grupo veículo: 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Exp.Grupo - estudo n 1i           24 m 1i        43,7 sd 1i         3,0 

Grupo – Controle - 

veículo 

n 2i         24 m 2i        56,8 sd 2i          2,0 

Tabela 29: Oitavo Estudo: 2 mg / Kg de AlbudAb (GLP-1), versus, grupo veículo 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -13,1000 (IC 95%: -

14,5425 / -11,6575); tTeste de -17,7994 e SE 0,7360. 

 

Grupo 6 mg / Kg  de AlbudAb (GLP-1), versus, Grupo veículo: 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Exp.Grupo - estudo n 1i           24 m 1i        46,5 sd 1i           3,1 

Grupo – Controle - 

veículo 

n 2i           24 m 2i        56,8 sd 2i           2,0 

Tabela 30: Oitavo Estudo: 6 mg / Kg  de AlbudAb (GLP-1), versus, Grupo veículo 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -10,3000 (IC 95%: -

11,7759 / -8,8241); tTeste de -13,6777 e SE 0,7530. 

  

Quanto ao tamanho do infarto no tratamento com exendina – 4: 

O tratamento com exendina - 4 em doses de 0,1 , 1 ou 10 mg / kg reduziu 

tamanho do infarto para 55,1 ± 2,1% , 44,0 ± 3,7% e 43,5 ± 3,7% da área de risco 

(redução de 2,9% , 22,5 % e 23,3% respectivamente, em comparação com o 

veículo ).  

O tamanho do infarto foi de 52,5 ± 2,5% de área de risco (ou seja, comparável 

ao tamanho do infarto após tratamento com veículo) no grupo de exendina – 4: 

 

 Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo - estudo 

n 1i                 24 m 1i        52,2 sd 1i          2,5 

Grupo – Controle -

veículo 

n 2i                 24 m 2i         56,8 sd 2i          2,0 

Tabela 31: Oitavo Estudo: Desfechos contínuos 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -4,6000 (IC95%:-5,8809 

a -3,3191); tTeste de -7,0388 e SE 0,6535. 



74 

 

  

Grupo 0,1 mg / kg exendina – 4, versus, Grupo veículo: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo - estudo 

n 1i      24 m 1i        55,1 sd 1i          2,1 

Grupo – Controle -

veículo 

n 2i      24 m 2i         56,8 sd 2i          2,0 

Tabela 32: Oitavo Estudo: 0,1 mg / kg exendina – 4, versus Grupo veículo 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -1,70 (IC 95%: -2,8602 

a -0,5398); tTeste de -2,8718 e SE 0,5920. 

 

Grupo 1 mg / kg exendina – 4, versus, Grupo veículo: 

 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo - estudo 

n 1i      24 m 1i        44,0 sd 1i          3,7 

Grupo – Controle -

veículo 

n 2i      24 m 2i         56,8 sd 2i          2,0 

Tabela 33: Oitavo Estudo: 1 mg / kg exendina – 4, versus, Grupo veículo 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -12,8000 (IC 95%: -

14,4827 / -11,1173); tTeste de -14,9091 e SE 0,8585.  

 

Grupo 10 mg / kg exendina – 4, versus, Grupo veículo: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Experimental  

Grupo - estudo 

n 1i      24 m 1i        43,5 sd 1i          3,7 

Grupo – Controle -

veículo 

n 2i      24  m 2i         56,8 sd 2i          2,0 

Tabela 34: Oitavo Estudo: 10 mg / kg exendina – 4, versus, Grupo veículo 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -13,3000 (IC 95%: -

14,9827 / -11,6173); tTeste de -15,4915 e SE 0,8585. 
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5.9 Cardioproteção Da Eletroacupuntura Contra Lesão De Isquemia-

Reperfusão No Miocárdio Por Modulação Da Liberação De Norepinefrina 

Cardíaca66. 

  

 

Já foi demonstrado que a eletroacupuntura (EA) inibe os reflexos 

cardiovasculares simpato excitatórios viscerais 66. 

O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos da EA na função do 

ventrículo esquerdo (VE) , na demanda de O2, tamanho do infarto, arritmogênese e 

na norepinefrina (NE) lançado em um modelo cardíaco in vivo  de isquemia-

reperfusão do miocárdio 66. 

No estudo foi Trabalhado com a hipótese de que a EA exerce efeitos 

cardioprotetores contra lesão por isquemia – reperfusão miocárdica (MIR) a 

modulação da NE intersticial foi através de um caminho dependente de opiáceos 

(PKC) 66. 

O aumento do tônus simpático cardíaco durante isquemia do miocárdio foi 

demostrado em modelos animais para aumentar a demanda de O2 do miocárdio, o 

tamanho do infarto, e a ocorrência de arritmias 66, 67. 

Tais efeitos podem conduzir a uma degradação adicional de desempenho do 

miocárdio e piorar os resultados de um ataque do coração 66. 

Tanto in vitro e in vivo estudos indicaram que a isquemia aguda do miocárdio 

provoca um aumento focal acentuado de norepinefrina (NE) em regiões isquêmicas 

no miocárdio, que pode estar envolvida na fisiopatologia das complicações 

provocadas pela isquemia 66, 68, 69, 70. 

A evidência clínica indica que a acupuntura pode ter efeitos terapêuticos 

sobre doença cardíaca coronária, arritmias, angina de peito e no infarto do miocárdio 

66, 71, 72, 73. 

Os efeitos benéficos da acupuntura são parcialmente mediados pela inibição 

do simpático 66, 74, 75. 

No presente estudo, os pontos de acupuntura Jianshi - Neiguan (CS 5 - 6), 

foram selecionados porque tem sido mostrado que a estimulação destes acupontos, 

afeta o sistema cardiovascular. 

São pontos de acupuntura, situados sobre o nervo mediano comumente 

utilizado na clínica em medicina tradicional chinesa para tratar doença cardíaca 
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coronária e hipertensão 66, 71, 72, 73, 77, 78. 

A isquemia do miocárdio está associada com um aumento acentuado de NE 

no tecido isquêmico 66, 78, 79, 80, 81. 

Foram usados 36 coelhos da raça branca Nova Zelândia. Os sei protocolos 

experimentais são mostrados a seguir, foram estudados grupos de coelhos ( n = 6 

coelhos por grupo) 66: 

1) Ausência EA antes ou depois de isquemia - reperfusão (grupo sem 

tratamento), 

2) Os pontos de acupuntura, Neiguan – Jianshi (pericárdio 5 – 6 ou CS 5-6), 

foram estimulados eletricamente a 2 Hz por 30 min imediatamente após o início da 

oclusão LAD (Grupo EA nos acupontos P5 - 6 ); 

3) Agulhas de acupuntura foram inseridas para P5 - 6 sem que nenhum 

manual ou estimulação elétrica, para poder servir como um forte controle (grupo 

sham de acupuntura), 

4) EA em CS 5 - 6 a 2 Hz por 30 min imediatamente após o início da oclusão 

LAD com o pré-tratamento de naloxona (3 mg / kg) , um bloqueador do receptor 

opióide não selectivo (Grupo EANal); 

5 ) AE em CS 5 - 6 com o pré-tratamento de queleritrina (5 mg / kg), um 

inibidor não - selectivo da PKC (grupo EAChe), 

6 ) em EA CS 5 – 6 com o pré-tratamento com a naloxona ( 3 mg / kg ) e 

queleritrina ( 5 mg / kg ) ( grupo EANal - Che ). 

A Gravidade do infarto foi calculada como uma porcentagem do tamanho do 

infarto / área em risco; microdiálise e análise NE 66. 

Pontuações de Arritmia e tamanhos de infarto foram comparadas pelo one-

way ANOVA seguido por um teste de Student- Newman – Keuls 66. 

A EA em CS 5 - 6 diminuiu disfunção ventricular (induzida pela MIR), o 

tamanho do infarto, a ocorrência de arritmias, e elevados níveis de NE intersticiais 

através de opióides via mecanismos dependentes de PKC 66. 

Os dados sugerem que a EA produz efeitos cardioprotetores contra MIR, 

através de inibição do sistema nervoso simpático cardíaco e pode desempenhar um 

papel importante no tratamento clínico de isquemia cardíaca 66. 

Futuros estudos são necessários para elucidar os mecanismos detalhados de 

tais efeitos cardioprotectores e seu impacto clínico 66. 

A porcentagem do tamanho do infarto/área de risco no grupo EA foi 



77 

 

  

significativamente menor do que no grupo controle (15,2 ±3,2 % versus 49,4 ± 6,4%,  

P< 0,05), sugerindo que a EA tem um efeito cardioprotetor contra lesões MIR 66.  

No entanto, quando a naloxona ou a queleritrina foi administrada antes da EA, 

a relação entre o tamanho do infarto / área de risco, foi respectivamente de 30,8 ±  

5,2 %  e  de  33,2  ± 3,8 %, o que ainda era significativamente menor do que na 

grupo controle, mas significativamente maior do que no grupo EA ( P<_ 0,05 ) 71. 

O pré-tratamento tanto com a naloxona como com a queleritrina bloqueou 

completamente o efeito da redução do infarto com a EA 66. 

Houve diferenças significativas entre o grupo controle comparando com os 

grupos EANal ou EAChe (49,4 ±  6,4 % vs   45,2 ± 5,6 %, P > 0,05) 66. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo EA nos acupontos 

Neiguan – Jianshi CS 5 – 6 

n 1i      6 m 1i       15,2 sd 1i          3,2 

Grupo - Controle n 2i      6 m 2i         49,4 sd 2i          6,4 

Tabela 35: Nono Estudo: desfechos contínuos 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD -34,2000 (IC 95%: -

39,9254 / -28,4746); tTeste de -11,7076 e SE 2,9212. 

 

 

5.10 Efeitos Da Eletroacupuntura Na Atividade Gástrica E Cardíaca, Na 

Isquemia Miocárdica Aguda Em Ratos82. 

 

 

O objetivo foi observar o efeito da eletroacupuntura (EA) de "Neiguan" (PC 6 

ou CS 6) e " Gongsun " (SP 4) em alterações patológicas do coração e do estômago 

em ratos com isquemia do miocárdio (IAM), e explorar o mecanismo subjacente 82. 

Tem sido bem documentado que a acupuntura no Neiguan (PC6) pode 

efetivamente melhorar os sintomas de angina, palpitações, da função cardíaca 

esquerda em pacientes com doença arterial coronariana (DAC) 82, 83, 84, 85, 89, 87. 

Estudos experimentais em coelhos, ratos e gatos também mostrou que 

acupuntura melhora a isquemia do miocárdio (IM), a hemodinâmica, a 
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microcirculação e metabolismo energético na isquêmica cardíaca, diminui a 

susceptibilidade a taquicardia ventricular, e protege células cardíacas de lesão 82, 87, 

88, 89, 90, 91, 92, 93,94. 

PC6 combinado com outros pontos de acupuntura funciona bem no alívio de 

gravidez ou vómitos induzidos por IM, ulceração no canal alimentar, dor abdominal e 

regulam as atividades de secreção de diversos hormônios no trato gastrointestinal 82, 

95, 96, 97. 

PC6 combinado com Gongsun (SP4) pode melhorar o eletrocardiograma 

(ECG) de pacientes coronarianos 82, 98. Diminuiu as reações gastrintestinais em 

pacientes com câncer submetidos à quimioterapia 82, 99, 100. 

Quarenta animais, ratos Wistar machos foram utilizados no presente estudo, 

foram randomizados em grupo controle, grupo modelo, grupo PC6, grupo SP4 e 

grupo PC6 + SP4 grupos (n = 8 em cada grupo) 82. 

Os dados foram expressos como média ± DP e analisados com one-way 

ANOVA utilizando o software SPSS 11.0. Onde P < 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo 82. 

O efeito de EA em ECG de isquemia – ST. O estudo apontou ECG - ST 

significativamente elevados no grupo modelo, PC6, SP4, PC6 + SP4 grupos (P < 

0,05) 82. 

Após IAM / R, o ECG apontou ST elevada no grupo de modelo e diminuiu nos 

três grupos EA (PC6, SP4, PC6 + SP4). Os valores de ECG- ST foram 

significativamente menores nos Grupos PC6, SP4 e PC6 + SP4 do que aqueles no 

grupo de modelo em 10, 20 e 30 min após a EA (P < 0,05) 82. 

Não foi encontrada diferença significativa entre os três grupos da EA (P > 

0,05). Os valores de ECG- ST ainda eram marcadamente superiores nos grupos 

SP4 e modelo do que aqueles no grupo de controle 30 min depois de EA (P < 0,05) 

82. 

Óxido nítrico (NO), um gás micromolecular, é sintetizado a partir da L-arginina 

sob a catálise de NO sintetase, podem ativar a guanilato -ciclase das células e 

exercem efeitos biológicos através da cGMP resultante. A libertação basal contínua 

de NO é muito importante para manter estável e o estado de regulação da pressão 

arterial na diástole, tensão da artéria coronária e perfusão sanguínea do miocárdio 

82, 101. A isquemia miocárdica diminui no miocárdio a concentração de NO e 

expressão NOS 82, 102. 
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Sob um microscópio de luz, as células contendo NADPH diaforese, um 

marcador para a presença de ácido nítrico induzível da síntese de óxido (NOS), foi 

observado uma cor cinza e detectado o valor integral usando um analisador de 

imagem 82. 

Os valores integrais de cinzento para o miocárdio, antro gástrico e do 

duodeno estavam aumentados no modelo e PC6, Grupos SP4 e PC6 + SP4, 

comparado com o controle grupo após AMI / R 82. 

Após EA, valores integrais de cinza do miocárdio e duodeno no Grupo PC6 e 

SP4 estavam mais próximos que no grupo controle, sugerindo que a EA poderia 

suprimir AMI/R- induzido down - regulação da NOS 82. 

Em conclusão, a EA de PC6 e SP4 pode exercer efeitos semelhantes sobre 

atividades cardíaca e gástrica. EA de um acuponto pode regular simultaneamente as 

atividades de múltiplas vísceras. 

Assim, na prática clínica, PC6 e SP4 utilizados em combinação são aplicáveis 

para o tratamento de ambos os distúrbios cardíacos e gástricos. 

Mudanças na frequência média do ECG em coelhos em diferentes tempos 

cursados pós IAM / R e EA (média ± DP, pulsos / s, n = 3/grupo). 

Grupo PC6 versus controle: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/PC6/10min 

n 1i      3 m 1i         3,37 sd 1i          4,41 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,84 sd 2i          1,82 

Tabela 36: Décimo estudo: PC6 versus controle; 10 minutos 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/PC6/20min 

n 1i      3 m 1i         2,65 sd 1i          2,83 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,90 sd 2i          1,84 

Tabela 37: Décimo estudo: PC6 versus controle; 20 minutos 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/PC6/30min 

n 1i      3 m 1i         2,10 sd 1i          2,10 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,85 sd 2i          1,83 

Tabela 38: Décimo estudo: PC6 versus controle; 30 minutos 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 0,8434 (IC 95%: -

1,3020 a 2,9888); tTeste de 0,7705 e SE 1,0946. 

  

Grupo SP4 versus controle: 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo EA/SP4/10min n 1i      3 m 1i         3,89 sd 1i          0,98 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,84 sd 2i          1,82 

Tabela 39: Décimo estudo: SP4 versus controle; 10 minutos 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/SP4/20min 

n 1i      3 m 1i         3,58 sd 1i          0,93 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,90 sd 2i          1,84 

Tabela 40: Décimo estudo: SP4 versus controle; 20 minutos 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/SP4/30min 

n 1i      3 m 1i         2,93 sd 1i          0,36 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,85 sd 2i          1,83 

 Tabela 41: Décimo estudo: SP4 versus controle; 30 minutos 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 1.5700 (IC 95%: 0,4044 

a 2,7356);  tTeste de 2,6400 e SE 0,5947. 

 

Grupo PC6 + PC4 versus controle: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/PC6+PC4/10min 

n 1i      3 m 1i         1,52 sd 1i          1,18 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,84 sd 2i          1,82 

Tabela 42: Décimo estudo: PC6 + PC4 versus controle; 10 minutos 

 



81 

 

  

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/PC6+PC4/20min 

n 1i      3 m 1i         1,30 sd 1i          0,95 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,90 sd 2i          1,84 

Tabela 43: Décimo estudo: PC6 + PC4 versus controle; 20 minutos 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo 

EA/PC6+PC4/30min 

n 1i      3 m 1i         1,19 sd 1i          0,90 

Grupo - Controle n 2i      3 m 2i         1,85 sd 2i          1, 83 

Tabela 44: Décimo estudo: PC6 + PC4 versus controle; 30 minutos 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD-0,5600 (IC 95%: -

1,7489/ 0,6289);  tTeste de -0,9232 e SE 0,6066.  

 

Valores integrais de cinza e média de NADPH – diaforase / NOS, expresso no 

miocárdio de coelhos (média ± DP). Ocorrendo mais expressão de NOS entre os 

grupos experimentais que no controle. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo EA PC6 n 1i      4 m 1i          143,41 sd 1i          38,01 

Grupo - Controle n 2i      4 m 2i          122,92 sd 2i          22,40 

Tabela 45: Décimo estudo: Valores integrais de cinza e média de NADPH – diaforase / NOS; 

EA PC6 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 20,4900 (IC 95%: -

22,7462 / 63,7262);  tTeste de 0,9288 e SE 22,0597. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo EA SP4 n 1i      4 m 1i         191,63 sd 1i          16,20 

Grupo - Controle n 2i      4 m 2i         122,92 sd 2i          22,40 

Tabela 46: Décimo estudo: Valores integrais de cinza e média de NADPH – diaforase / NOS; EA SP4. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 68,7100 (IC 95%: 

41,6192 / 95,8008);  tTeste de 4,9710  e SE13,8221. 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo EA PC6 + 

SP4 

n 1i      4 m 1i        184,72 sd 1i         30,50  

Grupo - Controle n 2i      4 m 2i        122,92  sd 2i          22,40 

Tabela 47: Décimo estudo: Valores integrais de cinza e média de NADPH – diaforase / NOS; PC6 + 

SP4. 

 

Resultados atualizados para metanálise: 

- Foram de MD 61,80 (IC 95%: 24,7156 / 98,8844);  tTeste de 3,2662 e SE 

18,210. 

 

 

5.11 A Eficácia Da Dose Adicional Do Clopidogrel® Em Pacientes Com 

Síndrome Coronariana Aguda Submetidos A Intervenção Coronária Percutânea 

Durante O Tratamento  Crônico Com Clopidogrel (Análise da terapia 

antiplaquetária para a Redução de dano miocárdico durante a angioplastia 

[ARMYDA-8 RELOAD-ACS]) 103. 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, em um protocolo randomizado, a 

segurança e eficácia de uma carga adicional do clopidogrel nos pacientes com 

síndrome coronariana aguda (SCA), em terapia crônica com clopidogrel, submetidos 

a intervenção coronária percutânea (ICP) 103. 

A dose de ataque da carga adicional foi de 600 mg de clopidogre, 8 a  l 4 

horas antes da ICP 103. 

Os resultados da terapia antiplaquetária para a Redução de dano miocárdico 

durante a angioplastia (ARMYDA - 8 RELOAD - ACS), no  julgamento 

demonstraram, um benefício clínico significativo nos pacientes com SCA que 

receberam a dose adicional e estavam  recebendo terapia crônica com o clopidogrel 

antes  da ICP 103. 

Estes dados podem ser relevantes na prática clínica, dado o grande número 

de pacientes com SCA que ainda estão atualmente tratados com clopidogrel durante 

a ICP 103. 
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O efeito do tratamento neste estudo é um desfecho clínico dicotômico, 

realizado em população humana e aponta o Odds Ratio, intervalo de confiança e p-

value, sificientes para uma metanálise 103. 

O desfecho primário foi a incidência de 30 dias de eventos cardíacos 

adversos maiores (morte, infarto do miocárdio, revascularização do vaso-alvo). 

O desfecho primário ocorreu em 4,1% dos pacientes do grupo dose adicional 

do clopidogrel de recarga contra 14,1% no grupo placebo (odds ratio 0,26,  intervalo 

de confiança de 95% /  0,10-0,73 , p = 0,013) 103. 

O benefício dos pacientes do grupo dose adicional de clopidogrel, foi 

principalmente o da prevenção de infarto do miocárdio periprocedimento (4,1% vs 

13% , p = 0,02) e foi acompanhado por uma menor reatividade plaquetária 

periprocedimento 103. 

Dados dicotômicos: 

 

N 1 

experimental 

N 2 

controle 

Odds 

Ratio 

Intervalo 

de 

confiança 

IC inicial IC final P value 

122 120 0.26 95% 0,10 0,73 0,013 

Tabela 48: Décimo Primeiro Estudo: Dados do desfecho dicotômico 

 

Resultados atualizados para metanálise: 

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z 

242 -1,3471 -2,3026 -0,3147 0,4875 -2,7631 

Tabela 49: Décimo Primeiro Estudo: Resultados atualizados para metanálise 

 

 

5.12 Utilização de Clopidogrel® Na Redução Dos Danos Do Miocárdio Durante a 

Intervenção Coronária Percutânea104. 

 

 

Intervenção coronária percutânea (ICP) tornou-se a forma mais comum de 

revascularização coronária nos Estados Unidos com mais de 900 mil procedimentos 

realizados anualmente 104. Mesmo sendo considerado um procedimento seguro, ICP 

tem vários riscos associados, incluindo sangramento, dissecção coronária e 
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fechamento abrupto do vaso 104. Estas complicações são indesejáveis, em longo 

prazo está associada com resultados negativos, mas um contribuinte, ainda mais 

frequente e importante para a morbimortalidade associada à ICP é a necrose dos 

miócitos peri- procedimento e o infarto 104. 

Estima-se que após o procedimento da intervenção coronariana, 

aproximadamente um quarto dos pacientes pode não ter significativo aumento de 

creatinina quinase MB (CK-MB) e cerca de metade podem ter elevações de 

troponina. Inicialmente, considerou-se que estas elevações foram simples 

vazamentos de enzima sem implicações em longo prazo 104. Os dados atuais 

sugerem que o infarto peri - procedimento está associada a resultados adverso a 

curto, intermediário e longo prazo, com destaque para a mortalidade 104. 

Esta avaliação analisa o papel do Clopidogrel® na redução da necrose 

miocárdica peri – procedimento, após a intervenção coronária percutânea (ICP). O 

Clopidogrel® é um importante agente farmacológico usado para reduzir o infarto do 

miocárdio após intervenção coronária, avaliada diretamente pelos biomarcadores 

cardíacos e indiretamente por meio da avaliação de eventos isquêmicos de curto 

prazo 104. 

A dose óptima considerada de Clopidogrel® é pelo menos, 300 mg, dada 6-15 

horas antes da ICP, mas não há evidências que sugerem que uma dose adicional de 

600 mg, administradas de 2 a 6 horas antes da ICP pode ser mais eficiente, 

limitando os eventos pós-intervenção coronária 104. 

O beneficio obtido a partir de Clopidogrel® aparece independente e 

incremental para o de outros agentes antiplaquetários e antitrombóticos usados 

durante e após a intervenção coronária 104. 

 A definição de infarto do miocárdio peri - procedimento foi padronizado em 

2007, com um elevação pós- procedimento de biomarcadores cardíacos mais de 3 

vezes o percentil 99 do limite superior de referência (URL) definido como infarto do 

miocárdio (IM) relacionados com ICP 104. 

A utilização do clopidogrel no lugar de Ticlopidina® começou em 2000, depois 

que o Clopidogrel®, em teste de estudo cooperativo (Classics), demonstrou melhor 

tolerabilidade profilática, sem alteração nas taxas de eventos isquêmicos recorrentes 

104. 

Dados farmacoterapêuticos importantes do papel de Clopidogrel® na era 

atual, tem sido ampliados para incluir os pacientes submetidos a ICP eletiva de 
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rotina, e Infarto do miocárdio com elevação do segmento ST (STEMI) 104. A 

evidência para isso vem de três ensaios principais, o estudo PCI –CURE, CREDO 

estudo PCI- CLARITY 104. 

 

 

5.12.1 O Estudo PCI- CURE 

  

 

O estudo PCI - CURE teve como objetivo investigar se o pré-tratamento da 

ICP seguido pela administração de longo prazo de Clopidogrel® foi superior ao curto 

prazo de uso e ao de nenhum uso de clopidogrel no pré-tratamento em termos de 

redução de pós ICP em eventos isquêmicos 104. 

O estudo analisou os resultados de 2658 pacientes em uso de Clopidogrel® 

para prevenir eventos recorrentes de angina instável (CURE) 104. 

Estes pacientes foram randomizados em dois grupos, apresentação ao 

Clopidogrel® (n=1313) ou placebo (n=1345), com uma dose de 300 mg de carga, 

seguidos de 75 mg diário. Protocolo do estudo CURE. Os pacientes receberam pré-

tratamento com Clopidogrel® para uma média de 6 dias antes da angiografia 104. 

Embora o estudo não tenha avaliado diretamente as taxas de IM peri 

procedimento através de exames de rotina, com aumento após o procedimento das 

enzimas cardíacas, os resultados sugerem uma diminuição acentuada neste 

resultado 104. 

O estudo constatou uma redução significativa no ponto final de eventos 

primários do grupo de Clopidogrel® em relação ao grupo de placebo (4,5 % versus 

6,4 %, p = 0,03). 

Esta diferença foi impulsionada principalmente por uma diminuição do número 

de infartos (2,1 % versus 3,8 %) 104. 

Vejamos os dados avaliados em desfecho contínuo porque tem uma média 

final do estudo com Clopidogrel®, tamanho do grupo e p < 0.03 em um Intervalo de 

confiança de 95% 104. 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo experimental n 1i      1313 m 1i       4,5 %  

 

sd 1i           

Grupo - Controle n 2i      1345 m 2i        6,.4% 

 

sd 2i           

Tabela 50: Décimo Segundo Estudo: Dados PCI-CURE 

 

Resultados atualizados para metanálise apresentaram MD de – 1,9000 e 

tTeste de -2,1713. 

Os dados avaliados no desfecho apresentam diminuição da média final do 

número de infartos no estudo com clopidogrel, tamanho do grupo, considera um 

intervalo de confiança de 95% e p < 0.05. 

Apresenta a diminuição do número de infartos. 

 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo experimental n 1i      1313 m 1i          2,1%  

    

sd 1i           

Grupo - Controle n 2i      1345 m 2i            3,8 % sd 2i    

Tabela 51: Décimo Segundo Estudo: PCI-CURE; diminuição do número de infartos 

 

Resultados atualizados para metanálise apresentaram MD de – 1,7000 e 

tTeste de -1,9609. 

 

 

5.12.2 O Estudo CREDO 

 

 

O estudo CREDO com 1.815 pacientes randomizados, submetidos a ICP 

planejada em um grupo 300 mg de Clopidogrel® (n= 900) versus grupo placebo ( n= 

915) 104. Ambos os grupos tiveram avaliação de rotina para peri-procedimento de IM 

definido como uma elevação da CK ou CK- MB para níveis pelo menos 3 vezes o 

limite superior do normal ( LSN ) em duas amostras coletadas em diferentes épocas 

de amostragem 104. 
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Após 28 dias, o inicio do ponto de eventos composto de morte e infarto, foi 

avaliado em ambos os grupos 104. 

O Grupo pré - tratamento com Clopidogrel® foi associado com uma diminuição 

não muito significativa no ponto inicial aos 28 dias (6,8% de pré-tratamento versus 

8,3 % sem o pré-tratamento, p < 0,23) 104. 

Para cada componente individual do desfecho combinado, houve menos 

eventos em pacientes que receberam clopidogrel no pré-tratamento 104. 

Os pacientes que recebem Clopidogrel® entre 3 e 6 horas antes da ICP não 

tinha beneficio em relação ao placebo enquanto que os doentes tratados com 6 a 12 

horas e 12 a 24 horas antes da ICP tinha aumentado progressivamente a proteção 

contra eventos cardíacos adversos em 28 dias 104. 

Os pacientes que receberam 300 mg de Clopidogrel®  ao menos 6 horas 

antes ICP experimentou uma redução relativa de 38,6% no ponto inicial (de oito 

dias), que era de fronteira com significância estatística (p < 0,051) 104. Em análise 

posterior destes dados, os investigadores no estudo CREDO, descobriram que o 

benefício de Clopidogrel® se tornou altamente significativo, quando administrado 

pelo menos 15 horas antes do procedimento 104. 

Vejamos os dados avaliados para chegar na diferença de média, porque tem 

uma média final do número de infartos no estudo com Clopidogrel®, tamanho do 

grupo, um Intervalo de confiança de 95% e p < 0.23 110. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo experimental n 1i      900 m 1i        6,8 

    

sd 1i         

Grupo - Controle n 2i      915 m 2i          8,3 

 

sd 2i         

Tabela 52: Décimo Segundo Estudo: Estudo CREDO 

 

Resultados atualizados para metanálise apresentaram MD de – 1,5000 e 

tTeste de-1,2008. 

 

Apresenta uma diminuição não muito significativa o inicio do ponto de eventos 

composto de morte e infarto nos primeiros 28 dias. 
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5.12.3 O Estudo PCI – CLARITY 

 

 

No estudo PCI- CLARITY examinaram os resultados de 1.863 pacientes, com 

IAM, que por protocolo do estudo, tinham recebido terapia com fibrinolítico, seguido 

de angiografia de rotina, e, em seguida passou por ICP 104. 

Estes pacientes foram randomizados para Clopidogrel® (n= 933) ou placebo 

(n=930), antes da angiografia. Os doentes aleatorizados para o Clopidogrel® 

tomaram uma dose de 300 mg de carga seguido por 75 mg por dia, com a carga a 

ser dada dentro de 45 minutos do início de terapia fibrinolítica 104. 

A eficácia do resultado foi um composto primário de morte cardiovascular, IM 

recorrente, ou acidente vascular cerebral a partir do tempo de ICP até 30 dias após 

a randomização 104. CK- MB foi medida 3 vezes ao longo de 24 horas após a 

intervenção e assegurado o acompanhamento sistemático pós  IM e ICP 104. 

Definido como a CK- MB elevada, de pelo menos 3 vezes os valores dos 

parâmetros normais e se CK – MB já fosse elevada, uma CK- MB com aumento de 

50 % em relação ao valor anterior 104. 

O número médio de dias de Clopidogrel® administrado antes da ICP foi de 3 

dias 104. O pré-tratamento com Clopidogrel® reduziu significativamente a taxa de 

morte cardiovascular, infarto ou acidente vascular cerebral através da ICP, 30 dias 

após a randomização (3,6 % versus 6,2%, p < 0,008) 104. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

Grupo experimental n 1i      933 m 1i         3,6% 

    

sd 1i           

Grupo - Controle n 2i      930 m 2i          6,2% 

 

sd 2i      

Tabela 53: Décimo Segundo Estudo: Dados do PCI- CLARITY 

 

Resultados atualizados para metanálise apresentaram MD de – 2,60 e tTeste 

de -2,6549. 

  

Tomados em conjunto, o estudo PCI – CURE, CREDO e PCI –CLARITY, 

demonstraram benefícios consistentes com uso de Clopidogrel®, em pré tratamentos 

em termos da redução de curto prazo dos eventos cardíacos seguintes a ICP 104. 
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Abaixo estão os resultados dos estudos supracitados por Sabatini et al 

(2005), Mehta SR et al. (2001) e Seinhubl SR, et al (2002), onde indicam estudos 

PCI, avaliando o efeito do tratamento com clopidogrel 105, 106, 107. 

 

Efeito do tratamento: 

Estudos Clopidogrel 

com efeito / sem efeito 

(%) 

Placebo 

com efeito / sem efeito (%) 

OR (IC 95%) 

PCI-CURE (2001) 38 / 1.313 (2,9) 59 / 1.345 (4,4) 0,65 (0,43 / 0,98) 

CREDO (2002) 54 / 900 (6,0) 65 / 915 (7,1) 0,83 (0,57 / 1,21) 

PCI-CLARITY 31 / 933 (3,3) 50 / 930 (5,4) 0,60 (0,38 / 0,96) 

Overall 123/ 3.146 (3,9) 174 / 3.190 (5,5) 0,71 (0,56 / 0,89) 

Tabela 54: Décimo Segundo Estudo: Dados dos 3 estudos; PCI – CURE, CREDO e PCI –CLARITY 

 

N 1 

experimental 

N 2 

controle 

Odds 

Ratio 

IC IC inicial IC final P value 

1.313 1.345 0,65 95% 0,43 0,98 0,004 

Tabela 55: Décimo Segundo Estudo:  Dados dicotômicos do PCI-CURE 

 

N Log 

(OR) 

Log  

(IC 

inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P 

value 

OR 

2.658 -0,4314 -0,8463 -0,0164 0,2117 -2,0374 0,0416 0,6496 

(0,4290 / 0,9837) 

Tabela 56: Décimo Segundo Estudo: Resultados atualizados do PCI-CURE para metanálise 

 

N 1 

experimental 

N 2 

controle 

Odds 

Ratio 

IC IC inicial IC final P value 

900 915 0,83 95% 0,57 1,21 0,004 

Tabela 57: Décimo Segundo Estudo: Dados dicotômicos do CREDO 

 

N Log 

(OR) 

Log  

(IC 

inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

1.815 -0,1807 -0,5539 0,1925 0,1904 -0,9489 0,3427 0,8347 

(0,5747 / 

1,2123) 

Tabela 58: Décimo Segundo Estudo: Resultados atualizados do CREDO para metanálise 
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N 1 

experimental 

N 2 

controle 

Odds 

Ratio 

IC IC inicial IC final P value 

933 930 0,60 95% 0,38 0,96 0,004 

Tabela 59: Décimo Segundo Estudo: Dados dicotômicos do PCI – CLARITY 

 

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

1.863 -0,5027 -0,9603 -0,0452 0,2335 -2,1534 0,0313 0,6049 

Tabela 60: Décimo Segundo Estudo: Resultados atualizados do PCI-CLARITY para metanálise 

 

Vejamos o efeito individual e combinado do Clopidogrel® no pré – tratamento 

do IM com ICP, reavaliados com novos cálculos e metanálise realizada com o 

Logarítmo Odds Ratio, para melhor entendimento e atualização do estudo: 

 

Estudos Clopidogrel 

com efeito / sem efeito (%) 

Placebo 

com efeito / sem efeito (%) 

OR (IC 95%) 

PCI-CURE (2001) 47 / 1.313 (3,6) 68 / 1.345 (5,1) 0,70 (0,48 / 1,02) 

CREDO (2002)     

PCI-CLARITY 37 / 933 (4,0) 57 / 930 (6,1) 0,63 (0,41 / 0,97) 

Overall 84 / 2.246 (3,7) 125 / 2.275 (5,5) 0,67 (0,50 / 0,89) 

Tabela 61: Décimo Segundo Estudo: Efeito individual e combinado  do clopidogrel no pré – 

tratamento do IM com ICP 

PCI – CURE: 

 

N 1 

experimental 

N 2 

controle 

Odds 

Ratio 

IC IC inicial IC final P value 

1.313 1.345 0,70 95% 0,48 1,02 0,005 

Tabela 62: Décimo Segundo Estudo: Dados do PCI-CURE 

 

Resultados: 

 

 N Log 

(OR) 

Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P 

value 

OR 

2.658 -0,3607 -0,7405 0,0191 0,1938 -1,8613 0,0627 0,6972 

(0,4769 / 1,0193) 

Tabela 63: Décimo Segundo Estudo: Resultados atualizados do PCI-CURE para metanálise 
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CLARITY: 

 

N 1 

experimental 

N 2 

controle 

Odds 

Ratio 

IC IC inicial IC final P value 

933 930 0,63 95% 0,41 0,97 0,005 

Tabela 64: Décimo Segundo Estudo: dados do estudo Clarity 

 

Resultados: 

  

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

1.863 -0,4581 -0,8823 -0,0340 0,2164 -2,1170 0,0343 0,6325 

(0,4138 / 

0,9666) 

Tabela 65: Décimo Segundo Estudo: Resultados atualizados do Clarity para metanálise 

 

Vlaar PJ et al, em uma metanálise de 38 estudos que compararam pacientes 

com IAM tratados com ICP e que receberam Clopidogrel® no pré-tratamento versus 

placebo encontrou semelhantes resultados (OR 1,53 p < 0,0001) 108. 

Metanálise de pré-tratamento de Clopidogrel® em pacientes com STEMI 

submetidos a ICP no que diz respeito a resultados de curto prazo 108. 

Esta metanálise também confirma a redução significativa em curto prazo (< 42 

dias) a mortalidade e a morte por reinfarto igualmente ao PCI- CURE, CREDO e 

PCI- CLARITY, quando os pacientes foram pré-tratados com o Clopidogrel® . 

Abaixo os dados do efeito do pré-tratamento com Clopidogrel® em reperfusão 

precoce e taxas de eventos adversos na  metanálise 108: 

  

 OR IC 95% P 

TIMI grau 2/3 do 

fluxo 

1,53 1,39 / 1,68 < 0,0001 

Mortalidade 0,52 0,41 / 0,67 < 0,0001 

Morte / Reinfarto 0,50 0,40 / 0,62 < 0,0001 

Tabela 66: Décimo Segundo Estudo: Pré-tratamento com Clopidogrel em reperfusão precoce 

 

Resultados ajustados para logarítmo de Odds Ratio: 
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N Log 

(OR) 

Log  

(IC 

inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P 

value 

OR 

 0,4253 0,3293 0,5188 0,0490 8,6856 <0.001 1,53 

Tabela 67: Décimo Segundo Estudo: Resultados atualizados para metanálise 

 

 

5.12.4 O Estudo ARMYDA - 2 

 

 

Terapia Antiplaquetária de Redução de Danos do Miocárdio Durante a 

Angioplastia (ARMYDA -2). 

O estudo foi realizado para testar a hipótese de que uma dose extra mais 

elevada de 600 mg de Clopidogrel® reduziria eventos pós - ICP em comparação com 

uma dose padrão de 300 mg em pacientes submetidos IPC seletiva 109, 110.  

Um total de 329 pacientes agendados para ICP foram randomizados, sendo 

um grupo de 600 mg (n=163) e outro para 300 mg (n=166), com o regime de dose 

extra de clopidogrel administrada 4 a 8 horas (média de 6 horas) antes o 

procedimento 104, 109.  

O ponto inicial primário do estudo foi ocorrência de morte até 30 dias, infarto 

ou TVR 104, 109.  

CK- MB, troponina I, e níveis de mioglobina foram medidos no início e em 8 e 

24 horas após a ICP; os pontos finais secundários incluíram qualquer aumento pós – 

procedimento, destes marcadores acima do LSN. 

O desfecho primário ocorreu em 4% dos pacientes na elevada carga de dose 

versus 12 % no grupo de carga padrão (p < 0,041). 

 Esta redução do ponto inicial (endpoint) primário foi impulsionado 

inteiramente por uma diminuição nas taxas de peri – procedimento ao IM; Ocorreu 

15 IM no grupo de 300 mg versus 5 IM no grupo de 600 mg. 

Valores de pico de todos os biomarcadores cardíacos foram 

significativamente menores nos doentes tratados com o regime de 600 mg de 

Clopidogrel® . 
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O estudo ARMYDA -2, sugeriu que os pacientes que receberam 600 mg de 

dose de Clopidogrel® 6 horas antes da ICP, experimentaram menos IM peri - 

procedimento do que aqueles que receberam uma dose de 300 mg de carga .  

 

ARMYDA – 2: 

 

N 1 

experimental 

N 2 

controle 

Odds 

Ratio 

IC IC inicial IC final P value 

5 / 163 

(4%) 

15 / 166 

(12%) 

 95%   < 0,041 

Tabela 68: Décimo Segundo Estudo: Resultados do ARMYDA-2 

 

Resultados: 

 

 

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

329 -1,1439 -2,1803 -0,1075 0,5288 -2,1633 0,0305 0,3186 

Tabela 69: Décimo Segundo Estudo: Resultados atualizados do ARMYDA -2 para metanálise. 

 

Cuisset T et al, mostraram que quando a carga de 600 mg de dose mais 

elevada foi testada exclusivamente em pacientes de maior risco com NSTE-ACS, 

observaram resultados semelhantes a ARMYDA – 2, em um mês pós-ICP foi 

observado em doentes de alto risco que receberam 600 mg de dose de carga vs 

dose de 300 mg convencional, uma de 1 mês de seguimento eventos 

cardiovasculares recorrentes reveladas que ocorrem em 5 % e 12%, 

respectivamente (p < 0,02) 104, 111 . 

A metanálise realizada por Lotrionte e cols 112, investigou mais os 

beneficiários de altas doses de Clopidogrel® versus dose padrão de 300 mg em 

pacientes submetidos a ICP. Incluiu 10 ensaios (7 randomizados e 3 não 

randomizado) com um total de 1.567 pacientes inscritos 104. 

Em geral, uma dose elevada extra, com dose superior a 300 mg, mostrou 

significância superior ao padrão da dose de carga em termos de redução de morte 

cardíaca precoce ou não fatal pós PCI (odds ratio 0,54 , p = 0,02) 104, 112. 
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Este estudo também descobriu que os pacientes com maior risco, definido por 

presença de biomarcadores cardíacos elevados, se beneficiaram mais com o 

aumento da dose de carga 104, 112. 

Lotrionte e cols (N= 1567) aponta OR de 0,54 (P value 0,02). 

O Resultado atualizado para metanálise aponta Logarítmo de OR de -0,6162. 

 

 

5.13 Dose Dupla Versus Dose Padrão De Clopidogrel e Alta Dose Versus Baixa 

Dose De Aspirina Em Indivíduos Submetidos à Intervenção Coronariana 

Percutânea Em Síndromes Coronarianas Agudas (CURRENT-OASIS 7): Um 

Estudo Fatorial Randomizado113. 

 

 

Clopidogrel® e Aspirina® são as terapias antiplaquetárias mais comumente 

utilizadas para a intervenção coronária percutânea (ICP). 

Intervenção coronária percutânea (ICP) é um avanço importante no 

tratamento de pacientes com síndromes coronárias agudas com ou sem supra 

segmento ST.110, 113, 114, 115 

Apesar dos benefícios da ICP na redução dos principais eventos 

cardiovasculares, o risco de complicações trombóticas continua a ser importante.113, 

116, 117, 118, 119. 

Aspirina® em combinação com Clopidogrel® (thienopyridine) um antagonista 

do receptor de adenosina difosfato, evita grandes eventos trombóticos em pacientes 

submetidos ICP 105, 106, 113, 120, tem sido o padrão de atendimento por mais de uma 

década118, 128 -132, no entanto, com o aumento da uso precoce de ICP em pacientes 

com síndromes coronárias agudas 106, 113, 121, 122, 123, 124, 125, a atenção centrou-se no 

desenvolvimento de esquemas antiplaquetários que têm um rápido início de ação e 

que atingem altos níveis de inibição plaquetária 113. 

Os resultados de vários estudos sugerem que o dobro da dose de 

Clopidogrel® (a partir de 300 mg a 600 mg ) e a dose de manutenção (a partir de 75 

mg a 150 mg por dia ) resulta em um início de ação mais rápido e uma maior 

inibição de agregação de plaquetas do que doses mais baixas podem atingir 111, 113, 

127-133. 
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Este regime mais intenso de dose, pode ainda proteger contra eventos 

isquêmicos e trombose de stent 109, 113. 

O CURRENT- OASIS 7, avaliou se a duplicação da carga e dose de 

manutenção de Clopidogrel® por 7 dias era melhor do que a dose padrão, e se 

Aspirina® alta dose era melhor do que a Aspirina® em baixa dose em pacientes 

submetidos ICP 113, 134. 

 O objetivo desta análise foi avaliar segurança e eficiência dos resultados em 

pacientes que receberam o procedimento ICP pretendido 113. 

Foi avaliado os efeitos de vários regimes de Clopidogrel® e Aspirina® na 

prevenção de eventos cardiovasculares maiores e trombose de stent em pacientes 

submetidos a ICP 113 . 

O estudo CURRENT- OASIS 7 foi realizado em 597 centros em 39 países, 

25.086 indivíduos com síndromes coronarianas agudas e ICP  foram e divididos 

aleatoriamente em grupo dose dupla de Clopidogrel® (600 mg no dia 1, 150 mg nos 

dias 2-7 , em seguida, 75 mg por dia ) versus Grupo dose padrão de Clopidogrel® 

(300 mg no dia 1 , em seguida, 75 mg por dia ), e um grupo de dose elevada de 

Aspirina® ( 300-325 mg por dia ) versus um grupo dose baixa de Aspirina® ( 75-100 

mg por dia ) 113. 

Onde 17.263 indivíduos foram submetidos a ICP 118. O desfecho primário foi 

morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral em 30 

dias113. 

Os grupos Clopidogrel® foram divididos em grupo dose dupla (8.560 

pacientes) e grupo dose padrão (8703 pacientes), onde, respectivamente, 8558 e 

8702 completaram 30 dias de acompanhamento 113. 

Em comparação com a dose padrão, o Clopidogrel® dose dupla reduziu a taxa 

do desfecho primário para 330 eventos (3,9%), versus 392 eventos (4,5%); hazard 

ratio ajustada 0,86 com IC de 95% (0,74 / 0.99) e p = 0,039.  

Na trombose de stent definida foram 58 eventos (0,7%) versus 111 eventos 

(1,3%); hazard ratio 0,54 com IC 95% (0,39 / 0,74) e p = 0,0001 113. 

Os grupos Aspirina® foram divididos, em grupo alta dose (8624 pacientes) e 

grupo Aspirina® em baixa dose (8639), onde, respectivamente, 8622 e 8638 

completaram 30 dias de seguimento 113. 
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Altas doses de Aspirina® e uma dose baixa de Aspirina® não teve muita 

diferença para o desfecho primário, foram 356 eventos (4,1%) versus 366 eventos 

(4,2%), hazard ratio 0,98 com IC 95% (0,84 / 1,13) e p = 0,76 1113. 

As hemorragias nos critérios maiores foram mais comuns com dose dupla de 

Clopidogrel® do que com a dose padrão, foram 139 eventos (1,6%) versus 99 

eventos (1,1%); hazard ratio 1,41 com IC 95% (1,09 / 1,83) e p = 0,009 113. 

A diferença entre alta dose e baixa dose de Aspirina® foi 128 eventos (1,5%) 

versus 110 eventos (1,3%); hazard ratio 1,18 com IC 95% (0,92 / 1,53) e p = 0,20.  

Em doentes submetidos a ICP para síndromes coronarianas agudas, dose 

dupla de Clopidogrel® com regime por 7 dias, foi associado, com uma redução de 

eventos cardiovasculares e trombose de stent; em comparação com a dose padrão 

113. 

Eficácia e a segurança não diferem, entre alta dose e dose baixa de Aspirina® 

113. 

Pode ser considerado um regime de Clopidogrel® em dose dupla para todos 

os pacientes com síndromes coronárias agudas, tratados com uma estratégia 

invasiva precoce e ICP113. 

Nos pacientes submetidos à ICP para síndromes coronarianas agudas, um 

regime de dose dupla de 7 dias de Clopidogrel® , foi mais efetivo que o regime de 

dose padrão, na redução de eventos isquêmicos e trombose de stent. 

Aspirina® diária de altas doses não diferiu significativamente da aspirina em 

baixa dose 118. 

Um regime de dose dupla de Clopidogrel® pode ser considerado para todos 

os pacientes com síndrome coronariana aguda, tratados com uma estratégia 

invasiva precoce e ICP 113. 

Vejamos o desfecho primário para comparações de Clopidogrel® e Aspirina® 

de acordo com o planejamento fatorial randomizado. 

Dados dicotômicos, eventos primários com Clopidogrel® dose dupla vs 

padrão: 
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N 1 

experimental 

e eventos 

N 2 controle 

E eventos 

Hazard 

Ratio 

Intervalo de 

confiança 

IC inicial IC final P value 

8.560 

8.558 /  

30 dias 330 

(3,9%) 

8.703 

8.702 / 

30 dias 

392 (4,5%) 

0,86 95% 0,74 0,99 0,039 

Tabela 70: Décimo Terceiro Estudo: dados do CURRENT- OASIS 7 

 

Resultados: 

  

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

17.260 -0,1623 -0,3118 -0,0127 0,0763 -2,1262 0,0335 0,8502 

Tabela 71: Décimo Terceiro Estudo: Resultados atualizados do CURRENT- OASIS 7 para metanálise 

 

Dados dicotômicos de eventos primários com Aspirina® alta dose versus baixa 

dose: 

 

N 1 

experimental 

e eventos 

N 2 controle 

E eventos 

Hazard 

Ratio 

Intervalo 

de 

confiança 

IC inicial IC final P value 

8.624 

8.622 /  

30 dias 

356(4,1%)  

8.639 

8.638 /  

30 dias 

366(4,2%) 

0,98 95% 0,84 1,13 0,76 

Tabela 72: Décimo Terceiro Estudo: dados do CURRENT- OASIS 7; Aspirina
®
 alta dose versus baixa 

dose. 

 

Resultados: 

 

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

17.260 -0,0270 -0,1760 0,1221 0,0760 -0,3547 0,7228 0,9734 

Tabela 73: Resultados atualizados para metanalise; Aspirina
®
 alta dose versus baixa dose. 
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5.14 Laboratório Da Resistência A Aspirina® E O Risco De Eventos 

Cardiovasculares Adversos Maiores Em Pacientes Com Doença Cardíaca 

Coronária Em Adesão Confirmada Pela Aspirina135. 

 

 

Metanálises anteriores demonstraram um aumento do risco de eventos 

adversos em pacientes resistentes à Aspirina®135. 

Este atual estudo de metanálise, teve como objetivo atualizar as evidências 

clínicas sobre a relação entre a resistência à Aspirina® e os principais eventos 

cardiovasculares adversos (ECA) em pacientes com doença arterial coronariana 

(DAC) em adesão confirmada pela Aspirina®135. 

Foi realizado uma busca na literatura eletrônica do PubMed , EMBASE , Web 

of Science e da Biblioteca Cochrane e busca bibliográfica até abril de 2013 135. 

Os estudos foram incluídos se prospectivamente investigaram a associação 

entre resistência à Aspirina® e o risco de eventos cardiovasculares adversos durante 

o seguimento em pacientes coronarianos e mencionou, confirmou ou forneceu 

dados suficientes para uma análise estatística 135. 

Resultados: Nove estudos prospectivos com um total de 1.889 pacientes 

coronarianos que foram seguidos por um mês por 2,5 anos e estudando tamanhos 

de amostra variando de 86 a 496 pacientes 135. 

Resultados individuais de cada estudo: 

 

  Estudo ou 

subgrupo 

Pacientes Resistente 

a AAS 

Eventos / total  

Pacientes Sensíveis 

a AAS 

Eventos / total 

Peso na 

metanálise em 

% 

Odds Ratio 

IC 95% 

Buchanan et 

al ( 2000) 

15 / 158 9 / 131 17,3 1,42 (0,60 / 

3,36) 

Pamukcu et al 

(2006) 

9 / 20 10 / 85 4,1 6,14 (2,04 / 

18,45) 

Pamukcu et al 

(2007) 

8 / 52 20 / 182 14,6 1,47 (0,61 / 

3,57) 
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 Estudo ou 

subgrupo 

Pacientes Resistente 

a AAS 

Eventos / total 

Pacientes Sensíveis 

a AAS 

Eventos / total 

Peso na 

metanálise em 

% 

Odds Ratio 

IC 95% 

Jacopo et al 

(2007) 

5 / 109 1 / 147 1,6 7,02 (0,81 / 

60,97) 

Cristiaens et 

al (2008) 

5 / 29 9 / 68 8,7% 1,37 (0,41 / 

4,50) 

Foussas et al 

(2009) 

28 / 121 36 / 375 26,2 2,84 (1,64 / 

4,89) 

Aksu et al 

(2009) 

34 / 84  24 / 136 21,2 3,17 (1,71 / 

5,90) 

Kojuri et al 

(2010) 

1 / 32 5 / 74 5,7 0,45 (0,05 / 

3,97) 

Li et al (2012) 2 /17 1,69 0,7 9,07 (0,77 / 

106,62) 

Tabela 74: Décimo Quarto Estudo: Dados Individuais De Cada Estudo 

 

No geral, 622 dos 1.889 pacientes coronarianos (33,0%) foram classificados 

como resistentes a Aspirina® com adesão a aspirina confirmada. 

Os pacientes resistentes a Aspirina® exibiram um risco significativamente 

maior de eventos adversos do que os pacientes sensíveis à Aspirina® (razão de 

chances 2,44 , 95% intervalo de confiança 1,81-3,30 , p < 0,00001). 

OR maior que um (1), aponta que a  exposição pode ser causa contribuinte da 

doença. Quanto mais alto o OR, mais forte é a associação causa-efeito. 

Entre os pacientes coronarianos, cerca de um em cada três indivíduos podem 

ser diagnosticados como resistentes a Aspirina® sobre adesão Aspirina® confirmada. 

Os pacientes identificados como tendo resistência à Aspirina® exibem um laboratório 

de 2,4 vezes maior risco de eventos cardiovasculares adverso maior (MACE ou 

ECAM) em comparação com pacientes sensíveis à aspirina. 

Análise dos dados desta metanálise de 9 estudos encontramos logaritmo de 

Odds Ratio de 0,8920; intervalo de confiança de 95 % que vai de  0,5933 a 1,1939. 

Confirma, que mesmo corrigindo qualquer viés do estudo, aplicando o logarítmo de 

odds ratio, o intervalo de confiança mostra possível associação causa efeito. 
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Pacientes resistentes a aspirina n1 (622), pacientes sensíveis a aspirina n2 

(1267): 

 

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

IC 95% 

1.889 0,8920 0,5933 1,1939 0,1524 5,81 < 

0,00001 

2,44 

(1,81 / 

3,30) 

Tabela 75: Décimo Quarto Estudo: Resultados atualizados para metanálise 

 

 

5.15 Efeitos Cardioprotetores E Vasodilatadores Do Receptor-Glucagon Like 

Peptídeo 1 (GLP-1R), Ambos Efeitos São Mediados Semelhantemente, Através 

Do Receptor-Glucagon Like Peptídeo Por  Via Dependente e Independente136. 

 

 

Este estudo não aponta média ± desvio padrão, o que dificultará a metanálise. 

Todos os dados mostrados são pela media ± SE.  P < 0.05. Acredita-se que o 

peptídeo do GLP - 1R faz a mediação regulatória da glicose e dos efeitos 

cardiovasculares do hormônio incretina, GLP - 1, que é rapidamente degradado por 

dipeptidil-peptidase-4 (DPP-4) de GLP-1. 

Fármacos novos para o tratamento de diabetes incluem análogos de GLP - 1 

e inibidores de DPP - 4, no entanto, os efeitos cardiovasculares têm recebido pouca 

atenção 136,137, 138, 139, 140.  

O estudo mostrou que o endotélio vascular, e, os miócitos cardíacos, têm uma 

expressão funcional e GLP- 1R. Com administração de GLP-1 aumentou a captação 

de glicose, lançamento de AMP cíclico e GMP cíclico, o desenvolvimento da pressão 

ventricular esquerda e o fluxo coronariano em corações isolados de rato 136. 

GLP-1 também aumentou a recuperação de cardiomiócitos e sua capacidade 

funcional após a lesão de isquemia-reperfusão em camundongos 136. 

Além disso, a administração do GLP - 1 durante a reperfusão, reduziu a lesão 

isquêmica após I-R e aumentou a libertação do cGMP, vasodilatação e o fluxo 

coronário, com efeitos modestos sobre a captação de glicose 136 . 
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Estes dados descrevem ações cardioprotetoras de GLP - 1, mediada através 

do conhecido GLP - 1R e novas ações cardíacas e vasculares de GLP – 1 e GLP-

1R.  

Os dados sugerem que a extensão em que o GLP- 1 é metabolizado, pode ter 

implicações funcionais no sistema cardiovascular 136. 

Os corações foram submetidos a uma fase de equilíbrio de 20 minutos, 

seguido por uma fase de perfusão de 40 minutos, durante o qual todos os 

parâmetros hemodinâmicos foram registados continuamente. 

Foi gerado 30 minutos de isquemia global sustentada por aperto da entrada 

para o coração, então os corações foram reperfundidos por 40 minutos 136. 

 

 

Todos os dados mostrados são pela media ± SE.  P < 0.05. Grupo dos 

tratados, versus, grupo controle sem tratamento WT ou Glp1r em 110 minutos 136. 

Grupos de nenhum tratamento; grupo controle WT ( n = 21 ), e controle Glp-1r 

(n = 8) 136. 

Grupos de pré-tratamento sobre corações isolados de ratos WT submetidos a 

I / R; grupo GLP - 1 (0,3 nmol / L; WT / n = 15), grupo GLP-1R (Glp-1r / n = 10) e 

grupo exendina - 4 ( n = 6 )136. 

O pré-tratamento resultou em proteção significativa de lesão por I-R em 

ambos os grupos: GLP-1 (WT / n=15) e GLP-1R (Glp-1r / n = 10), versus controles 

não tratados (WT/n = 21 e Glp-1r / n=8)136. 

Os efeitos cardíacos de GLP – 1, são em parte, mediados pelo GLP -1, por 

atividade de NOS – dependente136. 

Dados agrupados mostraram que, em corações de rato WT, o pré-tratamento 

com o GLP- 1 (0,3 nmol / L) melhorou significativamente a recuperação de lesão, na 

pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo (LVDP) após I-R, em comparação com 

controles não tratados [Tratados GLP-1 (WT / n=15 / 0,3 nmol/L = 71,1 ± 4,2 %), 

versus, não tratados (WT / n = 21 com 29,6 ± 1,9 %)], com P < 0.05 136. 

Os dados contínuos quanto ao efeito de melhora da lesão por I-R do  Grupo 

GLP-1 no pré-tratamento versus Grupo controle: 

 

 

 

20 minutos de equilíbrio  40 minutos de reperfusão  30 minutos de isquemia  40 minutos de reperfusão 
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  Estudo i Tamanho  

do grupo 

Resposta média O Desvio Padrão /   

SE  

Experimental  

GLP - 1 (0,3 nmol / L) 

n 1i      15 m 1i       71,1 sd 1i       16,2665 /  SE  4,2 

Grupo Controle n 2i         21 m 2i         29,6 sd 2i        8,7069  / SE 1,9 

Tabela 76: Décimo Quinto Estudo: GLP-1 no pré-tratamento versus Grupo controle. 

 

Resultados atualizados para metanálise foram de MD 41,50 IC 95% (32,4650 

/ 50,5350); tTeste de + 9,9068e SE 4,6098. 

Então para melhorar o entendimento, quer dizer que comparando a 100 % e 

invertendo a pergunta, o grupo tratado GLP-1 piorou 100 % - 71,1 % = 28,9 % ± 

4,2%. 

O grupo não tratado piorou 100% - 29,6 % = 70,4 % ± 1,9%. 

Dados colocados apresentados quanto ao efeito de piora: 

 

Estudo i Tamanho do 

grupo 

Resposta média O Desvio Padrão /   

SE  

Experimental  

GLP - 1 (0,3 nmol 

/ L) 

n 1i      15 m 1i          28,90 sd 1i        

SE  4,2 

Grupo Controle n 2i         21 m 2i         70,40 sd 2i         

SE 1,9 

Tabela 77: Décimo Quinto Estudo: Quanto ao efeito de piora 

 

Resultados atualizados e corrigidos para metanálise foram de MD - 41,50 IC 

95% (-50,5350 / -32.4650); tTeste de -9,9068 SE 4,6098. 

O pré-tratamento com doses elevadas mais que 10 vezes de agonista  Glp-1R 

resistente a degradação, exendina-4 (5 nmol/L e não 0,3 ou 3 nmol/L) resultou num 

nível semelhante de proteção de lesão por I / R em camundongos WT ( 68,2 ± 5,6 

%; n = 6 para cada dose ; P<0.05) 136. 

 

Os dados contínuos Grupo exendina – 4 no pré tratamento  versus Grupo 

controle, quanto ao efeito protetor I-R: 
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Estudo i Tamanho do 

grupo 

Resposta média O Desvio Padrão 

ou SE % 

Experimental  

Exendina - 4 

n 1i         10 m 1i        68,2 SE      5,6 

Grupo Controle n 2i         8 m 2i         sd 2i       

Tabela 78: Décimo Quinto Estudo: Grupo exendina – 4 no pré tratamento  versus Grupo 

controle. 

 

Faltam dados do grupo de controle para o cálculo preciso na metanálise. 

Surpreendentemente, os efeitos cardioprotetores do GLP - 1 ( 0,3 nmol / L), 

manteve-se evidente em ratos que faltava um funcional de GLP- 1R ( 64,1 ± 5.9 % , 

n = 10 versus 25,9 ± 5.3 % , n = 8 ; P < 0.05), ao passo que os efeitos salutares da 

exendina - 4 (5 nmol / L) foram reduzidos em corações Glp1r( 39,9 ± 3,1 %; n = 5; P 

< 0,05) 136. 

 

Efeitos cardioprotetores do GLP - 1 (0,3 nmol / L). 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão 

ou SE % 

Experimental  

GLP-1R (Glp-1r) 

n 1i         10 m 1i        64,1 sd 1i      SE 5,9 

Grupo Controle n 2i         8 m 2i        25,9 sd 2i      SE 5,3 

Tabela 79: Décimo Quinto Estudo: Efeitos cardioprotetores do GLP - 1 

 

Resultado atualizado para a metanálise: 

 

 tTeste MD1 SE 

+ 4,6958 38,20 

IC 95% (22,6556 / 53,7444) 

7.9310 

Tabela 80: Décimo Quinto Estudo: Efeitos cardioprotetores do GLP – 1 

 

Então para melhorar o entendimento, quer dizer que comparando a 100 %, e 

invertendo a pergunta, o grupo tratado GLP-1 piorou 100 % - 64,1 % = 35,9 % ± 

5,9%. O grupo não tratado piorou 100% - 25,9 % = 74,1 % ± 5,3%. 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão ou 

SE % 

Experimental  

GLP-1R (Glp-1r) 

n 1i         10 m 1i        35,9 sd 1i      SE 5,9 

Grupo Controle n 2i         8 m 2i        74,1 sd 2i      SE 5,3 

Tabela 81: Décimo Quinto Estudo: Correção resultados 

 

Resultados atualizados e corrigidos para a metanálise: 

 

tTeste MD1 SE 

- 4,6958 - 38,20 

IC 95% (- 53,7444 / -22,6556) 

7.9310 

Tabela 82: Décimo Quinto Estudo: Correção para a metanálise 

 

Efeitos salutares da exendina - 4 (5 nmol / L): 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão ou 

SE % 

Experimental  

exendina - 4  

n 1i         5 m 1i        39,9 sd 1i      SE 3,1 

Grupo Controle n 2i         8 m 2i        25,9 sd 2i      SE 5,3 

Tabela 83: Décimo Quinto Estudo: exendina - 4 (5 nmol / L) 

 

Resultados atualizados para metanálise MD1 de 14,00 IC 95% (1,9658 a 

26,0342); tTeste de 1,9386 e SE de 6,1400. 

Então para melhorar o entendimento, quer dizer que comparando a 100 %, e 

invertendo a pergunta, o grupo tratado exendina-4 piorou 100 % - 39,1 % = 60,90 % 

± 3,1 %. O grupo não tratado piorou 100% - 25,9 % = 74,1 % ± 5,3%. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão ou 

SE % 

Experimental  

exendina - 4  

n 1i         5 m 1i        60,9 sd 1i      SE 3,1 

Grupo Controle n 2i         8 m 2i        74,1 sd 2i      SE 5,3 

Tabela 84: Décimo Quinto Estudo: exendina-4, correção para metanálise 
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Resultado corrigido para metanálise apresentou MD1 de -14,00 IC 95% (- 

26,0342 / -1,9658 ); tTeste de - 1,9386 e SE de 6,1400. 

 Estes resultados sugerem que alguns dos efeitos cardíacos de GLP - 1 nativo 

pode ser mediado através de um mecanismo independente do conhecido GLP - 1R 

144.  

Foi observado um aumento na LVDP durante o pré-tratamento com GLP- 1 

em ratos WT, mas não em corações com Glp1r (26,7 ± 3,9 mm Hg para ratos WT 

contra 2,6 ± 0.6 mm Hg para Glp1r; P < 0,01), considerando que o pré-tratamento 

com o GLP- 1 não teve esse efeito 136. 

Inesperadamente, o pré-tratamento com GLP-1 piorou a recuperação 

funcional após I / R em comparação com os controles não tratados (WT 11, 0 ± 1,0 

% , n = 6 para cada dose , contra 29,6 ± 1,9 % , n = 21 ; P < 0,05) 136. 

Em contraste, o tratamento com GLP - 1, durante a fase de reperfusão 

melhora significativamente a recuperação funcional nos corações de ratos WT e 

Glp1r (WT: 52,5 ± 8,0 %, n = 8; Glp1r: 44,8 ± 4,0 %, n = 6; P < 0,05 versus controles 

não tratados) 144. 

Faltam dados do grupo controle, originando viés. 

Os dados contínuos Grupo GLP-1 na fase de reperfusão versus Grupo 

controle,  quanto a melhora da recuperação funcional dos corações de WT em I/R. 

 

 Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão ou 

SE % 

Experimental  

GLP - 1 na 

reperfusão 

n 1i      8 m 1i       52,5 SE        8,0 

Grupo Controle n 2i         m 2i          sd 2i           

Tabela 85: Décimo Quinto Estudo: GLP-1 na fase de reperfusão versus Grupo controle. 

 

 Resultado atualizado para metanálise apresentaram um MD de IC 95% 

(33,5830 / 71,4170); tTeste de 6,5625 e SD 1 de 22,6274. 

  

Os dados contínuos Grupo GLP-1R na fase de reperfusão versus Grupo 

controle,  quanto a melhora da recuperação funcional dos corações de WT em I/R: 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média O Desvio Padrão ou 

SE % 

Experimental  

GLP-1R (Glp-1r) na 

reperfusão 

n 1i         6 m 1i        44,8 SE 4,0 

Grupo Controle n 2i         8 m 2i         sd 2i       

Tabela 86: Décimo Quinto Estudo: GLP-1R na fase de reperfusão versus Grupo controle 

 

Resultado atualizado para a metanálise apresentou um MD de IC 95% (34, 

5177 / 55,0823); tTeste de 11,2000 e SD1 de 9,7980. 

 

Estes resultados implicam que os efeitos cardioprotetores de GLP - 1 são 

mediados, pelo menos em parte, por metabolito de GLP- 1 através de mecanismos 

independente do GLP - 1R 136. 

 

 

5.16 Efeitos Cardioprotetores De Lixisenatide® Em Estudos De Lesão De 

Isquemia-Reperfusão Do Miocárdio De Ratos 141. 

 

 

Lixisenatide® é um peptídeo-1 semelhante e análogo ao glucagon GLP-1, que 

estimula a secreção de insulina e inibe a secreção de glucagon e o esvaziamento 

gástrico. Investigamos efeitos cardioprotetores de Lixisenatide® em modelos de 

roedores que refletem a situação clínica 141. 

Os efeitos cardíacos agudos de Lixisenatide® foram investigados em corações 

isolados de ratos submetidos a breve isquemia e reperfusão. Os efeitos do 

tratamento crônico com Lixisenatide® sobre a função cardíaca foram avaliados em 

ratos num modelo modificado de falha cardíaca após oclusão coronária transitória, 

seguida de reperfusão em longo prazo 141. 

O tratamento com Lixisenatide® reduziu significativamente o tamanho do 

infarto quando começado 10 minutos antes do final da isquemia 141. O tratamento 

com Lixisenatide® durante 10 semanas, com início após a isquemia e reperfusão 

cardíaca, melhorou a pressão diastólica ventricular esquerda final, o tempo de 

relaxamento e impediu a congestão pulmonar em comparação com placebo 141. 
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Nenhum efeito anti-fibrótico foi observado. Análise da expressão gênica 

revelou uma mudança na remodelação de genes comparável ao Ramipril® inibidor 

da ECA 141. No estudo, foi realizada uma lesão aguda de isquemia e reperfusão em 

corações isolados de ratos, onde a artéria coronária LAD foi ocluída por 45 minutos 

seguida por reperfusão durante 120 minutos 141. 

Os dados resultantes da pesquisa apontam que a área de infarto, em 

corações placebo foi 162 ± 12 mm2, e em corações tratados com Lixisenatide® foi de 

98 ± 9 mm2 (valores médios ± SEM, n = 10-11, p <0,05) 141. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média mm
2  

SEM 

Experimental  

Lixisenatide
®
 

n 1i         11 m 1i        98 SEM 1i      12 

Grupo Controle n 2i        10 m 2i        162 SEM 2i      9 

Tabela 87: Décimo Sexto Estudo: Dados da área de infarto em corações tratados com 

Lixisenatide
®
. 

 

Resultado atualizado para a metanálise apontou MD de -64,0000 mm2 e 

tTeste de -2.0930. 

 

Não houve diferenças entre os diferentes grupos de tratamento, em relação a 

área total do ventrículo esquerdo (543 ± 16 mm2 para placebo versus 505 ± 7 mm2 

para o tratamento Lixisenatide® e a área de risco ventricular (306 ± 9 mm2  para 

placebo versus 288 ± 5 mm2 para tratamento com Lixisenatide®) 141. 

Em relação a área total do ventrículo esquerdo: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média SEM 

Experimental  

 

n 1i         11 m 1i        505 SEM 1i      7 

Grupo Controle n 2i        10 m 2i        543 SEM 2i      16 

Tabela 88: Décimo Sexto Estudo: Corações tratados com Lixisenatide
®
; Infarto na área do 

ventrículo esquerdo. 
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Em relação a área de risco ventricular: 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média SEM 

Experimental  

 

n 1i         11 m 1i        288 SEM 1i      5 

Grupo Controle n 2i        10 m 2i        306 SEM 2i      9 

Tabela 89: Décimo Sexto Estudo: Corações tratados com Lixisenatide
®
; área de risco ventricular. 

 

Em geral, a relação da área de enfarte e área em risco foi reduzida por 

lixisenatide em média de 36% quando em comparação com o tratamento com 

placebo 141. 

O estudo demonstrou que lixisenatide induz proteção cardíaca a curto e longo 

prazo em modelos de isquemia-reperfusão em ratos 141. 

 

 

5.17 Exenatida® Reduz O Tamanho Do Infarto E Melhora A Função Cardíaca Em 

Um Modelo Suíno De Lesão Isquemia-Reperfusão142. 

 

 

Este estudo procurou examinar se a Exenatida® é capaz de reduzir o tamanho 

do infarto do miocárdio142. 

Exenatida® é um peptídeo semelhante ao GLP-1, com propriedades 

insulinotrópicas e insulinomiméticas. Como a insulina e GLP- 1; foram descritos 

como diminuidores da apoptose, Exenatida® pode conferir proteção cardíaca após 

enfarte agudo do miocárdio (IAM)142. 

Os porcos foram distribuídos aleatoriamente para Exenatida® ou solução 

salina tamponada com fosfato (PBS) 142. O Tratamento foi após 75 min de ligação da 

artéria coronária e subsequente reperfusão 142. 

Tamanho do enfarte foi avaliado com azul de Evans (Sigma - Aldrich , St. 

Louis , Missouri ) e cloreto de trifeniltetrazólio 142. 

A função cardíaca foi medida com ultrassom e loops de pressão. Western 

blotting, histologia e ensaios de atividade foram realizados para determinar os 

marcadores de apoptose / sobrevivência e o stress oxidativo 142. 
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O estudo cita no resumo que a Exenatida® reduziu o tamanho do infarto do 

miocárdio (32,7 ± 6,4% vs  53,6 ± 3,9% , p = 0,031)e impediu a deterioração da 

função cardíaca sistólica e diastólica ( espessamento da parede sistólica: 47,3 ± 

6,3% contra 8,1 ± 1,9 % , p < 0,001; rigidez do miocárdio: 0,12 ±  0,06 milímetros de 

Hg / ml versus 0,22 ± 0,07 milímetros de Hg / ml , p = 0,004 ) 142. O nível de insulina 

no soro aumentou após o tratamento Exenatida®, sem afetar os níveis de glicose 142. 

Tamanho do infarto considerando média ± SEM (SE) 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média mm
2  

SEM 

Experimental  

exenatida 

n 1i         9 m 1i        32,7 SEM 1i      6,4 

Grupo Controle n 2i        9 m 2i        53,6 SEM 2i      3,9 

Tabela 90: Décimo Sétimo Estudo: dados do tamanho do infarto. 

 

 Resultados atualizados para a metanálise, apontou uma MD -20,9000 [ IC 

95% (-25,7964 / -16,0036)]; tTeste de -8,3660 e SE 2.4982. Inicialmente o tamanho 

do infarto do miocárdio foi comparável nos animais tratados com Exenatida® 33,6 ± 

1,7% vs tratados com PBS 35.5 ± 1,8%, p < 0,402 indicando que a lesão isquêmica 

inicial não diferiu entre os grupos142. 

A administração de Exenatida® antes da reperfusão reduziu significativamente 

o tamanho do infarto do miocárdio em 40% em comparação com administração de 

PBS142. 

Estes dados identificam a Exenatida® como um composto potencialmente 

eficaz, para reduzir o tamanho do infarto, em adjunção à terapia de reperfusão, em 

pacientes com infarto agudo do miocárdio142. 

 

 

5.18 Os Componentes Inotrópicos E Cardioprotetores Do Pós Efeito De GLP - 1 

E Metabólito GLP- 1 Em Coração Isolado De Rato 143. 

 

Foi demonstrado o GLP- 1 e o seu metabolito de GLP- 1 ao exercer efeitos 

cardiotrópicos, demonstraram ser agentes cardioprotetores em corações pós-

isquêmicos isolados de ratazana ou rato 143. 
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O efeito total de um agente, sobre o desempenho do miocárdio em um 

paradigma pós, é uma soma de seus componentes de ação de preservação dos 

miócitos (cardioprotetor) com os que afetam a contratilidade (inotrópicos positivos ou 

negativos) 143. 

Estes componentes não podem sempre ser explicitamente separados pelo 

protocolo experimental. Propomos uma abordagem analítica para identificar e 

quantificar os componentes cardioprotetores e inotrópicos em um protocolo de pós, 

exemplificado pelo uso de GLP-1 e o metabolito GLP-1 em uma isquemia global em 

corações isolados de ratos 143. 

Os peptídeos foram administrados durante os primeiro 15min de 120 min de 

reperfusão 143. 

GLP - 1 (0,3 nM) reduziu o tamanho do enfarte de 23,2 ± 2,4 % versus 14,1 ± 

2,3% da área em risco ( n = 15 , P = 0,0223 ), um efeito abolido pelo antagonista do 

receptor de GLP - 1 , Exendina® (5nM) 143. 

 Tamanho do infarto considerando média ± sd. 

 

 Estudo i Tamanho do grupo Resposta média 
 

Desvio Padrão 

Experimental  

GLP - 1 (0,3 nM) 

n 1i         15 m 1i        23,2 sd 1i      2,4 

Grupo Controle 

Área em risco 

n 2i        15 m 2i        14,1 sd 2i      2,3 

Tabela 91: Décimo Oitavo Estudo: dados do tamanho do infarto 

  

 

Resultado atualizado para a metanálise indicou MD 9.1000 IC 95% (7.4178 / 

10.7822); tTeste 10.6024 e SE 0.8583. 

O tamanho do infarto considerando 100%, menos a média ± sd de melhora, 

resulta no tamanho área de infarto, assim saberemos se a área de infarto diminuiu 

143. 

Então GLP - 1 (0,3 nM) reduziu o tamanho do enfarte de 100% - 23,2 % = 

para 76,8 % ± 2,4 % versus 100% - 14,1 % = 85,9 % ± 2,3% da área em risco ( n = 

15 , P = 0,0223 ), um efeito abolido pelo antagonista do receptor de GLP - 1, 

Exendina® (5nM) 143. 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média 
 

Desvio Padrão 

Experimental  

GLP - 1 (0,3 nM) 

n 1i         15 m 1i        76,8 sd 1i      2,4 

Grupo Controle 

Área em risco 

n 2i        15 m 2i        85,9 sd 2i      2,3 

Tabela 92: Décimo Oitavo Estudo: GLP - 1 (0,3 nM). 

 

 Resultado atualizado para a metanálise apresentam MD -9.1000 IC 95 % (-

10.7822 / -7.4178); tTeste -10.6024 e SE 0.8583. 

  

GLP - 1 mostrou apenas uma pequena tendência não significativa para 

aumentar o desempenho mecânico [aumento de LVDP por 26,7 % (na pressão 

desenvolvida pelo ventrículo esquerdo), P < 0,1621; RPP 33,5 %, P = 0,0858; dP / dt 

( máx ) 28,5 %, P < 0,1609 ] 149. Isso poderia ser explicado pela ação do 

componente cardioprotetor do GLP-1, ao invés de qualquer efeito inotrópico 

verdadeiro 143. 

Em contraste, o metabólito GLP- 1 não reduzir o tamanho do infarto 

significativamente, mas agiu como um forte inotrópico negativo nos corações pós-

isquêmicos, causando um déficit de contratilidade [LVDP 58,8% (na pressão 

desenvolvida pelo ventrículo esquerdo), P < 0,0004; RPP 58,2%, P < 0,0007 , dP / dt 

(max) = 58,2% , P < 0,0012], quantificáveis por uma análise parcelada em tamanho 

mecânico do infarto 149. Estes resultados ajudam a resolver algumas discrepâncias 

aparentes entre alguns dos efeitos publicados de GLP - 1 e metabólito GLP- 1143. 

O estudo aponta redução da área do infarto com uso de GLP-1. 

 

 

5.19 Dose Única GLP-1 - Tf Melhora Lesão Miocárdica Por Isquemia / 

Reperfusão144. 

 

Glucagon-like peptideo-1 (GLP-1) tem propriedades insulinomiméticas, 

insulinotrópicas que podem torná-lo um complemento útil na terapia de reperfusão 

para infarto do miocárdio (IM ), no entanto , o GLP- 1 tem uma curta meia-vida 

plasmática . Fusão de GLP - 1 com / para a transferrina humana (GLP - 1 -tf ) 

prolonga significativamente a meia - vida da droga 144. 
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Terapia de reperfusão, através de meios mecânicos ou farmacológicos foi 

estabelecida, como, uma estratégia eficaz para melhora precoce e tardia em 

pacientes que sofrem IAM 144. 

Foi testado neste estudo a capacidade de uma dose única de GLP- 1 - Tf 

limitar a lesão isquêmica do miocárdio ( 30 minutos) / reperfusão ( 180 minutos ) em 

coelhos 144. 

Dezenove animais foram os controles não tratados.  Ao grupo de pré - 

isquemia (N = 10), foi ministrado 10mg/kg de GLP - 1 – Tf, 12 horas antes da 

isquemia. Imediatamente após a reperfusão, o grupo de pós - isquemia (N = 10) 

recebeu o GLP- 1 - Tf (10mg/kg) e o grupo Tf ( n = 4 ) recebeu transferrina sozinho 

144. 

Resultados do tamanho de infarto como porcentagem da área em risco foi de 

59,1 ± 1,3%; 45,7 ± 1,9%; 44,1 ± 3,3%; 59,7 ± 2,0% no grupo controle, o grupo pré - 

isquemia, grupo pós- isquemia e grupo TF, respectivamente (p < 0,05 para ambos 

os grupos de tratamentos de GLP- 1 - Tf vs controle) 144. 

Grupo de pré - isquemia (N = 10), foi dado 10mg/kg de GLP - 1 – Tf, 12 horas 

antes da isquemia. 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média SEM  

Grupo  estudo 

pré – I-R 10mg/kg de 

GLP - 1 – Tf 

n 1i      10 m 1i       45,7 SEM 1i         1,9  

Grupo Controle n 2i      19 m 2i         59,1 SEM 2i          1,3 

Tabela 93: Décimo Nono Estudo: pré – I-R 10mg/kg de GLP - 1 – Tf. 

 

 Resultado atualizado para a metanálise apresentou -13,4000 IC 95% (-

17,9122 / -8,8878); tTeste -5,9313 e SE 2,3022. 

 

O grupo de pós - isquemia (N = 10) recebeu o GLP- 1 - Tf (10mg/kg) 

Imediatamente após a reperfusão. 
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Estudo i Tamanho do grupo Resposta média SEM  

Grupo  estudo 

GLP- 1 - Tf (10mg/kg 

pós - isquemia 

n 3i      10 m 3i       44,1 SEM 3i          3,3 

Grupo Controle n 2i      19 m 2i         59,1 SEM 2i          1,3 

Tabela 94: Décimo Nono Estudo: GLP- 1 - Tf (10mg/kg pós – isquemia). 

  

Resultado atualizado para a metanálise indica MD -15.0000 IC 95% (-21.9517 

/ -8.0483); tTeste -5,0542 e SE 3,5468.  

 

O grupo pós isquemia Tf ( n = 4 ) recebeu transferrina sozinho: 

 

Estudo i Tamanho do grupo Resposta média SEM  

Grupo estudo 

Tf/ sem GLP-1 

n 4i      4 m 4i         59,7 SEM 4i          2,0 

Grupo Controle n 2i      19 m 2i         59,1 SEM 2i          1,3 

Tabela 95: Décimo Nono Estudo: Tf/ sem GLP-1 

 

Resultado atualizado para a metanálise aponta MD 0,600 IC 95% (-4,0752 / 

5,2752); tTeste 0,2606 e SE 2,3848. 

 GLP - 1 - Tf reduziu o índice apoptótico de 4,67 ± 0,40 % no grupo de 

controle para 3,15 ± 0,46 % no grupo pré - isquemia e para 2,66 ± 0,40 % no grupo 

de pós - isquemia (p < 0,05 para ambos GLP - 1 tratamentos -TF vs controle) 144. 

Os dados apontam que GLP - 1 - Tf limita a lesão de reperfusão do miocárdio 

se administrada antes do início da isquemia / reperfusão. GLP - 1 - Tf pode também 

limitar a confusão do miocárdio em níveis elevados do fármaco no soro 144. 

 

 

5.20 A Aspirina® Para A Prevenção De Doenças Cardiovasculares: U.S Força 

Tarefa De Serviços Preventivos [US Preventive Services Task Force (USPSTF-)] 

- Declaração De Recomendação145. 

 

 

Este USPSTF 145 é uma atualização do USPSTF 146 recomendação preventiva 

de 2002 dos EUA, sobre o uso de Aspirina® para a prevenção de doenças 
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coronarianas 145. O estudo apresenta revisão da literatura desde 2002, com foco em 

novas evidências sobre os benefícios e malefícios de Aspirina® para a prevenção 

primária da doença cardiovascular, incluindo enfarte do miocárdio e acidente 

vascular cerebral 145. As novas evidências foram revisadas e sintetizadas de acordo 

com o sexo 151.  

As recomendações apresentadas são as de incentivar os homens de 45 a 79 

anos de idade, para usar Aspirina®, quando o benefício potencial de uma redução de 

infartos do miocárdio, supera o dano potencial de aumento de hemorragia 

gastrointestinal. Incentivar as mulheres de 55 anos a 79 anos de idade para usar a 

Aspirina®, quando o benefício potencial de uma redução de acidentes vasculares 

cerebrais isquêmicos supera o dano potencial de aumento de hemorragia 

gastrointestinal 145. 

A evidência é insuficiente, para avaliar o equilíbrio entre benefícios e 

malefícios da Aspirina® para prevenção da doença cardiovascular, em homens e 

mulheres de 80 anos ou mais velhos 145. 

A declaração I é a de não incentivar o uso de Aspirina® para a prevenção de 

doenças cardiovasculares em mulheres com menos de 55 anos e em homens com 

menos de 45 anos. (Recomendação D) 145.  A USPSTF encontrou boas evidências 

de que a Aspirina® aumenta a incidência de sangramento gastrointestinal e 

evidência justo que a Aspirina® aumenta a incidência de AVC hemorrágico 145. 

A USPSTF 145 conclui que: 

 Para os homens de 45 anos a 79 anos, cuja prestação devida a uma 

redução no infarto do miocárdio excede o dano por causa de um 

aumento no sangramento gastrointestinal, há grande certeza de que o 

benefício líquido é substancial. 

 Para as mulheres de 55 anos a 79 anos, que os benefícios devido a 

uma redução no AVC isquêmico, excedem o dano por sangramento 

gastrointestinal, há grande certeza de que o benefício líquido é 

substancial. 

 Para os homens e as mulheres com 80 anos ou mais, a evidência é 

insuficiente para avaliar o equilíbrio entre benefícios e malefícios. 

 Para os homens 44 anos ou mais jovens e as mulheres 54 anos ou 

mais jovens, os benefícios potenciais de redução de infarto do 

miocárdio em homens ou acidente vascular cerebral isquêmico em 



115 

 

  

mulheres são pequenos, e não há certeza moderada de que os 

benefícios não compensam os danos. 

 

A dose ideal de Aspirina® para a prevenção de eventos de doença 

cardiovascular não é conhecido 145. 

Ensaios de prevenção primária têm demonstrado benefícios com vários 

regimes, incluindo dosagens de 75 e 100 mg / dia e 100 e 325 mg em dias 

alternados 145 . 

Uma dosagem com 75 mg / dia parece tão eficaz quanto as doses superiores 

145. O risco de hemorragia gastrointestinal pode aumentar com a dose 145. 

Em 2002, a USPSTF 154 recomenda fortemente aos clínicos, discutir o uso de 

Aspirina® em adultos que têm um risco aumentado de doença cardíaca coronária 154. 

Nos anos seguintes, foram publicados os resultados do Estudo de Saúde das 

Mulheres (WHS) 145. 

A atual revisão USPSTF 145 é focada em novas evidências sobre os 

benefícios e malefícios de Aspirina® para a prevenção primária da doença 

cardiovascular 145. 

As provas foram revistas e sintetizados de acordo com o sexo, porque a 

evidência disponível sugere que a Aspirina®, pode ter benefícios diferenciais e danos 

em homens e mulheres 145. 

Vários estudos controlados randomizados (ECR) na avaliação para a 

recomendação USPSTF de 2002 145, mostraram uma redução nos enfartes do 

miocárdio em homens 145. 

Desde a última revisão USPSTF, novas evidências e uma metanálise 

sugerem efeitos diferenciais da Aspirina® por sexo: Homens têm benefício na 

redução de infartos do miocárdio, e as mulheres tem benefício na redução de 

acidente vascular cerebral isquêmico 145, 147, 148. 

Berger JS et al, na metanálise de 2006 “Aspirin for the primary prevention of 

cardiovascular events in women and men: a sex - specific meta-analysis of 

randomized controlled trials” (com 3 estudos dos anos de 1998, 2001 e 2005), 

relatou os benefícios por sexo, específicos da Aspirina®, versus placebo, em 

mulheres e homens 145,147. 

No grupo de população de 51.342 mulheres ocorreram 469 eventos de IAM 

(Odds Ratio; OR: 1,01; IC 95% 0,84 a 1,21; p= 0,95). 
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No grupo populacional de 44.114 homens, ocorreram 1.023 eventos de IAM 

(OR: 0,68; IC 95% 0,54 a 0,86; p= 0,001) 145, 147. 

O uso de Aspirina® em mulheres mostrou associação com redução de 

eventos cardiovasculares [Odds Ratio; OR: 0,88 (IC, 0,79 - 0,99)] 151, 152. 

O uso de Aspirina® em homens mostrou associação com redução de eventos 

cardiovasculares [OR, 0,86 (IC, 78 - 0,94)] 145, 147. 

Alguns dados de eventos de IAM, apresentados na atualização de Diana B. 

Petitti et al (2009)145 e outros encontrados em Berger JS et al. (2006) 147. 

 

Berger JS et al. (2006) Eventos / Total 

Grupo Aspirina 

Eventos / Total 

Grupo Placebo 

Odds Ratio (OR) 

IC 95% 

Mulheres 235 (0,9162 %) / 25.648 234 (0,9107 %) / 25.694 1,01 (0,84 a 1,21) 

Sem eventos 25.413 25.460  

Homens 438 (1,9108 %) / 22.922 585 (2,7604 %) / 21.192 0,68 (0,54 a 0,86) 

Sem eventos 22.484 20.607  

Tabela 96: Vigésimo Estudo: Dados de eventos de IAM 

 

Dados dos eventos de IAM em mulheres, apresentados no estudo dicotômico 

147 e seus resultados atualizados e corrigidos para a metanálise, a serem usados no 

estudo da teoria do diamante azul: 

 

N Log (OR) Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

51.342 0,0061 - 0,1757 0,1880 0,0928 0,0659 0.9475 1,0061 

( 0,8388 / 

1,2068) 

Tabela 97: Vigésimo Estudo: Resultados de eventos em mulheres; atualizados e corrigidos 

para a metanálise. 

 

Dados dos eventos de IAM em homens, apresentados no estudo dicotômico 

152 seus resultados atualizados e corrigidos para a metanálise a serem usados no 

estudo da teoria do diamante azul: 
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N Log 

(OR) 

Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC 

final) 

SE Z P value OR 

44114 - 0,3766 -0,5018 -0,2513 0,0639 -5,8914 0,0000 0,6862 

Tabela 98: Vigésimo Estudo: Resultados de eventos em homens; atualizados e corrigidos 

para a metanálise. 

 

Alguns dados de eventos de redução de eventos cardiovasculares (AVC, 

infarto do miocárdio ou morte de qualquer causa), na atualização de Diana B. Petitti 

et al (2009)151 , e outros encontrados em  Berger JS et al. (2006) 147. 

 

Berger JS et al. 

(2006) 

Eventos / Total 

Grupo Aspirina 

Eventos / Total 

Grupo Placebo 

Odds Ratio (OR) 

IC 95% 

Mulheres 603 (2,3510 %) / 

25.648 

682 (2,6543 %) / 

25.694 

0,88 (0,79 a 0,99) 

Sem eventos 25.045 25.012  

Homens 1.025 (4,4716 %) / 

22.922 

1.022 (4,8225 %) / 

21.192 

0,86 (0,78 a 0,94) 

Sem eventos 21.897 20.170  

Tabela 99: Vigésimo Estudo: Redução de eventos cardiovasculares 

 

Dados de redução dos eventos cardiovasculares em mulheres, apresentados 

no estudo dicotômico 147. Seus resultados atualizados e corrigidos para a metanálise 

a serem usados no estudo da teoria do diamante azul. 

 

N Log 

(OR) 

Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC 

final) 

SE Z P value OR 

51.342 -0,1244 -0,2354 -0,0135 0,0566 -2,1981 0,00279 0,8830 

Tabela 100: Vigésimo Estudo: Redução de eventos em mulheres; atualizados e corrigidos 

para a metanálise. 

 

Dados de redução dos eventos cardiovasculares em homens, apresentados 

no estudo dicotômico 147 . Seus resultados atualizados e corrigidos para a 

metanálise a serem usados no estudo da teoria do diamante azul. 
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N Log 

(OR) 

Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC 

final) 

SE Z P value OR 

44114 -0,0792 -0,1679 0,0095 0,0453 - 1,7500 0,0801 0,9238 

Tabelas 101: Vigésimo Estudo: Redução dos eventos em homens; atualizados e corrigidos 

para a metanálise. 

 

Berger JS et al. (2006), apresentam os resultado da metanálise supracitada, 

incluindo eventos de IAM e redução dos eventos cardiovasculares em ambos os 

grupos (homens + mulheres) 147. 

 

Berger JS et al. (2006) Média 

Odds Ratio 

IC 95% p 

 0,86 0,78 a 0,94 0,01 

Tabela 102: Vigésimo Estudo: Berger JS et al. (2006), resultado da metanálise. 

 

Não havia nenhum benefício significativo na redução de acidente vascular 

cerebral isquêmico ou mortalidade por doença cardiovascular 151, 152. 

Não houve redução significativa na mortalidade total com o uso de Aspirina® 

seja em homens ou em mulheres 145, 147. 

A metanálise supracitada informa que os principais eventos hemorrágicos 

foram aumentados em pessoas que tomam Aspirina® em comparação com pessoas 

que não tomam Aspirina®, sendo em mulheres apresentou OR de 1,68 (IC 95% 1,13 

a 2,52) e em homens um OR: 1,72 (IC 95% de 1,35 a 2,20) 145, 147.  

Eventos hemorrágicos, em quem toma Aspirina®, versus quem não toma 

aspirina 147. 

 

Mulheres Resultados  Homens  Resultados  

OR 1,68 OR 1,72 

IC 1,13 a 2,52 IC 1,35 a 2,20 

População 51.342 População 44.114 

Tabela 103: Vigésimo Estudo: Eventos hemorrágicos. 
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Já, o Estudo de Saúde das Mulheres (WHS) foi um ECR duplo-cego que 

avaliou os riscos e os benefícios da Aspirina® na prevenção primária da doença 

cardiovascular 145, 148.  

O estudo WHS com população de 39.876 pessoas do sexo feminino, com uso 

de 100 mg de Aspirina® a cada dois dias, ou placebo 145, 148. O tempo médio de 

acompanhamento foi de 10,1 anos 145, 148. Não encontrou nenhum benefício 

significativo na redução de eventos combinados cardiovasculares (acidente vascular 

cerebral, infarto do miocárdio ou morte de qualquer causa), infarto do miocárdio, 

morte cardiovascular de doença ou mortalidade por todas as causas 145, 148. 

Os resultados do estudo WHS, apontaram, 477 eventos cardiovasculares 

maiores no grupo da Aspirina®, em comparação com 522 no grupo do placebo, foi 

considerado a redução não-significativa  de 9% no risco com uso de Aspirina® [ risco 

relativo (RR): 0,91; IC 95 % 0,80 a 1,03; p= 0,13].  

Em comparação com o placebo, Aspirina® não teve efeito significativo sobre o 

risco de infarto do miocárdio fatal ou não fatal (RR: 1,02; IC 95 %; 0,84 a 1,25; p= 

0,83) ou morte por causas cardiovasculares (RR: 0,95; IC 0,74 a 1,22; p= 0,68).  

O sangramento gastrointestinal necessitando de transfusão foi mais frequente 

no grupo da Aspirina® do que no grupo placebo ( RR: 1,40; IC 95% 1,07 a 1,83; p= 

0,02).  

A análise de subgrupos mostrou que a Aspirina® reduziu significativamente o 

risco de eventos cardiovasculares, acidente vascular cerebral isquêmico e infarto do 

miocárdio entre as mulheres de 65 anos de idade ou mais. 

 

 

5.21 Resistência à Aspirina: Realidade ou Ficção 149. 

 

 

Snoep J. D e cols.150 realizaram metanálise de 16 estudos, avaliando a ação 

do ácido acetil salicílico (AAS) sobre a agregação plaquetária, conforme resultado de 

testes laboratoriais, e desenvolvimento clínico149, 150. 

 Foi estudada uma população com 1.813 pacientes, submetidos à intervenção 

coronariana percutânea (ICP) e cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) 149, 

150. A população estudada 149, 150, apresentava:  
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a) Doença arterial coronariana (DAC); 

b) Sofrido acidente vascular encefálico (AVE). 

A dosagem usada do AAS foi entre de 80mg a 1,5 gramas, o seguimento 

clínico da população foi de um dia a quatro anos 149, 150. 

O resultado da prevalência da resistência laboratorial à aspirina foi de 27,4%.  

Quando comparados aos não resistentes, os casos de resistência ao AAS 

apresentaram 4,37 vezes mais eventos clínicos isquêmicos, o IC foi de 2,19 a 8,73; 

versus, não resistentes 2,43; com IC de 0,4 - 14,2.  

Krasopoulos G. e cols.157 publicaram metanálise que incluiu 20 estudos que 

avaliaram a ação do AAS sobre a agregação plaquetária, mostrada com testes 

laboratoriais 149. A população foi de 2.930 pacientes, submetidos à ICP e CRM ou que 

exibiram síndrome coronariana aguda, doença cardiovascular ou AVE. A dosagem 

usada do AAS foi entre 75mg a 1,5 gramas.  

A prevalência da resistência laboratorial à Aspirina® foi de 27,6%. 

Comparando os resistentes ao AAS; versus, os não resistentes. Os resistentes tiveram 

3,85 vezes mais eventos cerebrovasculares, com um IC de 3,08 a 4,8. Tiveram 5,99 

mais mortes (IC de 2,28 a 15,72) e 4,06 mais síndrome coronariana aguda (IC de 2,96 

a 5,56). 

Analise da população que tomou AAS e Clopidogrel®, revelou que os 

pacientes resistentes ao AAS tiveram 4,12 vezes mais eventos cardiovasculares, com 

IC de 2,87 a 5,92, do que, os não resistentes. Indicando que o Clopidogrel® não 

atenuou os riscos de eventos clínicos em pacientes resistentes ao AAS.  

A prevalência de resistência à Aspirina® foi maior nos pacientes com doença 

renal crônica. A prevalência de resistência a Aspirina® foi menor nos homens quando 

comparados às mulheres. 

Ainda não se tem método que comprove a resistência, nem certeza do motivo 

que a desencadeia, mas, os pacientes que apresentam resistência ao fármaco, tem 

risco mais elevado de eventos isquêmicos cardiovasculares. 
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Estudo 

De Oliveira D. C et 

al.(2009-2010) 

Eventos / Total 

Resistentes a 

Aspirina ® 

Eventos / Total 

Não resistentes a 

Aspirina ® 

Odds Ratio (OR) 

IC 95% 

Snoep J. D e cols. 

(2007) 

151 / 497  167 / 1.316 3.78 (2,34 / 6,1) 

Sem eventos 346 1.149  

Krasopoulos G. e 

cols.(2008) 

316 / 810 357 / 2.812 3,85 (3,08 / 4,8)  

Sem eventos 494 2.465  

Tabela 104: Vigésimo Primeiro Estudo: Metanálise de resistência a Aspirina ®. 

 

Dados da resistência a Aspirina® e eventos cardiovasculares apresentados no 

estudo dicotômico de “ De Oliveira D. C et al.(2009-2010)” e Snoep J. D e cols. 

(2007), os resultados atualizados para a metanálise, calculados, corrigidos e 

atualizados, para ser usado no estudo da teoria do diamante azul: 

 

N Log 

(OR) 

Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC 

final) 

SE Z P value OR 

 1,3292      3.78 (2,34 / 

6,1) 

Tabela 105: Vigésimo Primeiro Estudo: Resultados atualizados para metanálise.            

 

Dados da resistência a Aspirina® e eventos cardiovasculares apresentados no 

estudo dicotômico de “ De Oliveira D. C et al.(2009-2010)” e Krasopoulos G. e 

cols.(2008), os resultados atualizados para a metanálise, calculados, corrigidos e  

atualizados, para ser usado no estudo da teoria do diamante azul: 

 

N Log 

(OR) 

Log  

(IC inicial) 

Log 

(IC final) 

SE Z P value OR 

 1,3481      3,85 (3,08 / 

4,8) 

Tabela 106: Vigésimo Primeiro Estudo: Resultados atualizados para metanálise 
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6. RESULTADOS DA TEORIA DO DIAMANTE AZUL EXPRESSOS POR MEIO DE 

FOREST PLOT DOS ESTUDOS 

  

  

 Quando se monta a Forest Plot de uma metanálise, se forma um “mapa”, um 

“quadro”, onde se interpreta de forma congreta as respostas ao estudo. 

 As Linhas horizontais sem seta, representam intervalos de confiança (IC). 

 O intervalo de confiança se estende além da escala do gráfico quando uma 

seta se estende além da escala do gráfico 22. 

 Quando não ocorre diferença estatística entre os grupos, a linha horizontal 

toca ou cruza a linha central vertical do gráfico 22. 

 Avaliando o ponto central, no caso de eventos adversos (morte) 22: 

 - Se o ponto central esta a esquerda da linha central do gráfico, indica que o 

tratamento avaliado reduz a probabilidade de morte. 

 - Se estiver a direita da linha central, indica que o tratamento avaliado 

aumenta a probabilidade de morte. 

 Na TDATEM, a interpretação também depende da visualização deste “mapa” 

pré-metanálise. Diferindo em alguns dados dos da metanálise normal, mas 

direcionando rapidamente o olhar do pesquisador a uma tendência, a projeção do 

final do resultado da metanálise, antecipadamente. 

 Abaixo, a figura 5, demonstra um exemplo do resultado final da combinação 

dos estudos (metanálise), representado pelo diamante azul da TDATEM (apontado 

pela seta preta). O diamante, em forma de uma estrela de 7 pontas, não aponta o 

intervalo de confiança, tampouco o peso de cada estudo, mas, indica que a maioria 

deste intervalo de confiança e o resultado final do estudo, tem tendência a ter 

resposta favorável por estar a esquerda da linha central. 

 

 

Figura: 8: Exemplo de Diamante Azul Final da TDATEM 

 



123 

 

  

6.1 Grupos De Estudos Científicos De Acupuntura 

 

 

6.1.1 Eletroacupuntura Diminui Níveis De Troponina 

 

 

O diamante azul final da TDATEM, permaneceu a esquerda da linha central, 

indicando a tendência de que a técnica de acupuntura é fator de proteção e diminui 

as enzimas cardíacas em lesões por isquemia-reperfusão cardíaca. 

 TDATEM, metanálise de estudo, mostrando redução dos níveis de troponina, 

com uso de eletroacupuntura em infarto por Isquemia-reperfusão. 

 

 

Figura 9: FOREST PLOT: Eletroacupuntura Diminui Níveis De Troponina 

 

 

6.1.2 Eletroacupuntura Mostra Mudanças de Melhora na Frequência Média Do 

Eletrocardiograma (ECG) Em Coelhos. 

 

 

O resulatado a esquerda da linha central da média, no caso do grupo PC6 + 

SP4 versus controle, demonstra que a associação de mais de um ponto de 
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acupuntura elevam a acurácia da técnica da eletroacupuntura, fato que merece 

novos estudos correlacionando outros pontos. 

TDATEM, metanálise de estudo, com uso de eletroacupuntura em infarto por 

Isquemia-reperfusão, mostra mudanças de melhora na frequência média do ECG, 

em coelhos, em diferentes tempos cursados pós IAM / R e EA (média ± DP).   

 

 

Figura 10: FOREST PLOT: EA Melhora a Frequência Média Do ECG Em Coelhos. 

 

 

Nesta Forest Plot da TDATEM com IC, o diamante azul final da tendência do 

estudo, permaneceu a direita da linha central. O intervalo de confiança (-0,88216 / 

+2,11776) e a melhora na frequência do ECG versus controle, demonstram que a 

Eletroacupuntura, merece confiança na prevenção de lesão por isquemia-reperfusão 

cardíaca. Ao mesmo tempo, por analogia se entende que se existe um infarto, existe 

uma alteração eletrocardiográfica, e, mesmo com um visual a direita da linha central, 

o estudo aponta que a eletroacupuntura não interfere na leitura diagnóstica do ECG. 
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6.1.3 Eletroacupuntura Diminui Níveis De CK-MB 

 

 

TDATEM, metanálise mostrando redução da atividade enzimática CK - MB 

com uso de eletroacupuntura, em caso de infarto por Isquemia-reperfusão. 

 

A) Grupo eletroacupuntura versus lesão miocárdica de isquemia- reperfusão 

(MIRI).  

B) Grupo eletroacupuntura, versus placebo. 

 

Figura 11: FOREST PLOT: Eletroacupuntura Diminui Níveis De CK-MB 

 

 

6.1.4 Eletroacupuntura Diminui Níveis De LDH 

 

 

TDATEM, metanálise mostrando redução de LDH com uso de 

eletroacupuntura, em caso de infarto por Isquemia-reperfusão no grupo 

eletroacupuntura versus lesão miocárdica de isquemia- reperfusão (MIRI). No grupo 

eletroacupuntura versus placebo a diferença de LDH permanece elevada. 
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Figura 12: FOREST PLOT: Eletroacupuntura Diminui Níveis De LDH 

  

A eletroacupuntura elevou a LDH, mas não ao nível de um infarto por 

isquemia-reperfusão cardíaca. 

 

 

6.1.5 Eletroacupuntura (EA) Diminui Tamanho De Infarto Após Isquemia-

Reperfusão Cardíaca 

 

 

TEDATEM, metanálise de dois estudos, mostrando redução da área do infarto 

com uso de eletroacupuntura, em caso de infarto por Isquemia-reperfusão. 

 

Figura 13: FOREST PLOT: EA Diminui Tamanho De Infarto Após Isquemia-Reperfusão Cardíaca 
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O diamante azul final da tendência destes estudos, permaneceu a esquerda 

da linha central, indicando a tendência de que a técnica de acupuntura, é fator de 

proteção, diminui o tamanho da área de infarto em lesões por isquemia-reperfusão 

cardíaca. 

 

 

6.1.6 Teoria do  Diamante Azul Aplicada a Três Estudos De Acupuntura 

 

TDATEM, nesta metanálise de uso de acupuntura, aponta em diamante azul 

final combinado, uma tendência a redução dos efeitos provocados pela isquemia-

reperfusão ao diminuir a área do infarto e liberação de enzima cardíaca marcadora 

de lesão. 

 

 

Figura 14: Teoria do  Diamante Azul Aplicada a Três Estudos De Acupuntura 

 

 

Este resultado não é muito aceito em metanálise, devido a combinação de 

dados que levam a viés, por acoplar resultado de área de infarto com a liberação de 

enzima cardíada. 
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Considerando a tendência do estudo apontada pelo diamante azul, a  

troponina e área do tamanho do infarto, podem servir de parametro para novos 

estudos e uso de eletroacupuntura na prevenção de isquemia-reperfusão cardíaca. 

A TDATEM aponta uma visão geral. 

 

 

6.2 Grupos De Estudos Científicos De Fitoterapia 

 

 

A teoria do diamante azul pode ser aplicada na metanálise, onde cinco (5) 

fitoterápicos diferentes, que apresentam efeitos semelhantes na prevenção e 

recuperação cardíaca após-isquemia reperfusão.  

Apartir deste entendimento, em tese, por analogia, os cinco fitoterápicos 

podem ser usados em uma nova fórmula para terapia preventiva e de recuperação 

de isquemia-reperfusão.  

 

 

Figura 15: FOREST PLOT: TDATEM fitoterapia 

 

Em tese, salvo interação medicamentosa, efeitos colaterais e dose-efeito, a 

baicalina pode ser usada para melhorar a densidade dos vasos, enquanto que para 
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reduzir a área de infarto teremos quatro (4) associações unindo Chalconas, 

Polipeptídeo Achyranthes Bidentata (ABPP), Panax Ginseng e o Fructus 

Choerospondiatis contendo ácido cítrico e L-málico. 

 

 

6.3 Grupos De Estudos Científicos Com Fármacos 

 

 

6.3.1 Clopidogrel® 

 

 

 Estudo usado como controle positivo do Clopidogrel®, apontando que ele 

diminui a área de lesão cardíaca em I-R. 

 

 

Figura 16: FOREST PLOT: TDATEM Clopidogrel
®
 

 

Abaixo, três estudos dicotômicos, anteriores ao ano de 2008, apontando que 

Clopidogrel® reduz a área de lesão cardíaca em casos de  isquemia-reperfusão.  
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Figura 17: FOREST PLOT: TDATEM deTrês estudos dicotômicos, anteriores ao ano de 2008 

 

. 

 Visão geral da TDATEM, aplicado a publicações entre os anos de 2005 e 

2013. Clopidogrel® em 7 estudos dicotômicos, cálculo de logarítmo de OR. 

 

 

Figura 18: FOREST PLOT: TDATEM Clopidogrel
® 

em publicações entre os anos de 2005 e 2013. 
 

 

 

 O resultado do Diamante Azul de tendência do estudo (– 0, 5820); confirma e 

aponta que Clopidogrel® nos casos de isquemia-reperfusão cardíaca é fator protetor 

de área de lesão pois diminui a área de infarto. 
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Figura 19: FOREST PLOT: TDATEM de Estudos do Clopidogrel após o ano de 2008 

  

Foi usado o Logaritmo de Odds Ratio, para corrigir viés de publicação devido 

a alguns estudos serem metanálise realizadas há mais de 5 anos. Log de OR menor 

que um (1), significa que a exposição pode ser causa protetora. 

 O diamante está a esquerda da linha central do gráfico, indica que o 

tratamento avaliado reduz o tamanho do infarto e a probabilidade de morte. 

 

  

6.3.2  Aspirina ® (AAS) Diminui Efeitos De Isquemia-Reperfusão Cardíaca e 

Tamanho do Infarto. 

  

  

 Mehta et al, et cols (2010), em seus estudos, apontam dados que após 

transcritos para a forest Plot da teoria de tendência do estudo da metanálise 

mostram um Odds Ratio corrigido de 0,9734 e Log de Odds Ratio de 2,44. 

Considerando que ODDS Ratio é usado em estudos de caso controle, para 

afirmar se a exposição é causa contribuinte da doença, e relembrando que : 

 OR menor que um (1), significa que a exposição pode ser causa 

protetora.  

 OR igual a zero (0), indica que não há relação causa efeito.  
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 OR maior que um (1), aponta que a  exposição pode ser causa 

contribuinte da doença. Quanto mais alto o OR, mais forte é a 

associação causa-efeito. 

 O OR de 0,9734, com um IC de 95%, indica que a Aspirina ® pode ser fator 

ou causa protetora no IAM por isquemia-reperfusão cardíaca, mas, a proximidade de 

“1”, e o intervalo de confiança que ultrapasa este “1”, coloca o efeito benéfico da 

Aspirina ® em situação duvidosa e pensando nos viéses de cálculo e publicações, 

apontamos no estudo o uso do logarítmo de OR, com resultado de 0,0270. 

 Outros estudos que somados darão maior segurança na resposta desejada. 

Na atualização de Diana B. Petitti et al (2009)151 , sobre os dados encontrados 

em  Berger JS et al. (2006) 152, encontramos resultados, que quando apensados, 

aos supracitados, nos dão uma resposta mais ampla para o assunto.   

 

 

Figura 20: FOREST PLOT: TDATEM ASPIRINA: Tamanho de Área do Infarto 

  

O Diamante Azul final, do estudo, aponta um OR de 0,8889 e um Loarítmo de 

OR de -0,1178 (IC 95%: -0,2521 a + 0,0288). 

 O intervalo de confiança de Logarítmo de odds rátio entre – 0,2521 e + 

0,0288, dão segurança no resultado para responder a pergunta inicial, proposta no 

estudo.  
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6.3.2.1 Resistência a Aspirina ® (AAS) 

 

 

Abaixo, está indicado e trancrito, através de “forest plot”, os estudos que 

apontaram o resultado da pergunta inicial proposta neste estudo, no que diz respeito 

ao desenvolvimento de resistência a Aspirina ®.  

Diamante a direita da linha central, indica que o tratamento avaliado aumenta 

a probabilidade de efeitos adversos pela resistência a aspirina, causa-efeito é 

provável, porque Odds ratio é maior que 1. 

 

 

Figura 21: FOREST PLOT: TDATEM Resistência a Aspirina 

 

 O Diamante azul final aponta OR de 3,55, muito maior de 1, se usarmos a 

correção dos viéses de cálculos e publicação através do logarítmo de OR de 1,2669 

que é maior do que “1”, e de “zero”, demonstranto que existe fundamentação teórico 

científica que o tratamento avaliado aumenta a probabilidade de efeitos adversos 

pela resistência a Aspirina®. 

 



134 

 

  

6.3.3 Grupos De Estudos Científicos De GLP-1 

 

 

TDATEM, aplicada nesta metanálise sobre a redução do tamanho do infarto 
por isquemia-reperfusão, em estudos contínuos que testaram o GLP – 1. 
 

 

Figura 22: FOREST PLOT: TDATEM GLP-1 na redução da área do infarto (A) 

  
  

TDATEM, aplicada em uma metanálise dos estudos sobre a melhora da lesão 

cardíaca, recuperação miocárdica e efeito cardioprotetor, em casos de infarto por 

isquemia-reperfusão. 

Os estudos que testaram o GLP – 1, são contínuos. 

Observação: 

- Para entender o estudo é necessário pegar os 100% de área de infarto e 

diminuir a área de melhora, para chegar a área de infarto real, assim calculamos a 

metanálise. 
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Figura 22 - B: FOREST PLOT: TDATEM GLP-1 na redução da área do infarto (B) 

 

 TDATEM, aplicada em uma metanálise dos estudos sobre a redução do 

tamanho do infarto  por isquemia-reperfusão, em estudos contínuos que testaram o 

GLP – 1. Área do infarto em mm2. 

 

 

Figura 25: FOREST PLOT: TDATEM GLP-1 na redução da área do infarto (C) 
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7. DISCUSÃO 

 

 

 A tradução das publicações dificultou a aplicação da nova teoria, devido ao 

viés de publicação e demonstrou a pobreza de artígos confiáveis publicados no 

Brasil. 

 Tanto a revisão sistemática sem metanálise, como, a TDATEM afirmaram 

que: 

 - Em estudos experimentais (em populações com pouco número de cobaias 

animais), tanto a eletroacupuntura como a fitoterapia chinesa diminuem a área de 

infarto;  

 - Apesar do logarítmo de OR ser favorável à Aspirina®, populações humanas 

apresentam efeitos indesejados, como a hemorragia ou resistência ao fármaco. 

 - Apontou que tanto Clopidogrel ® como o GLP-1 e seus análogos, diminuem 

a extensão do infarto nos casos de I-R. 

 Decisões profundas devem acontecer, no que tange, as técnicas usadas em I-

R que envolvem a Medicina Tradicional Chinesa, e, na Medicina Ocidental 

Newtoniana Cartesiana, realizada no país, para não perder contato com a 

comunidade científica internacional. 

 

 

7.1 Respondendo a Pergunta Inicial Proposta Pelo Estudo 

 

 

 A pergunta a ser respondida tanto pela revisão sistemática sem metanálise, 

como, pela TDATEM foi:  

 - Quanto à efetividade, segurança das terapias, técnicas invasivas ou não, 

usadas em isquemia - reperfusão cardíaca pela medicina e medicina tradicional 

chinesa (MTC): Elas têm efeito cardioprotetor ou diminuem a extensão do infarto, 

seus efeitos são benéficos ou indesejáveis nas intervenções em saúde? 

  

 A Resposta para ambas, foi a de que: 
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Os estudos experimentais em populações com pouco número de cobaias 

animais, tanto a eletroacupuntura como a fitoterapia chinesa; demonstraram 

ser efetivas e tem efeito cardioprotetor, diminuem a extensão do infarto nos 

casos de lesão por isquemia-reperfusão. A Aspirina®, avaliada em 

populações humanas (em grande número), apresenta efeito indesejado, pois, 

ele demonstra ser a causa de casos de hemorragia e o desensolvimento de 

resistência ao fármaco, em algumas pessoas. Isso diminui  sua confiabilidade 

para alguns casos de I-R miocárdica. Mesmo assim, o fármaco Aspirina ®, 

através da TDATEM, indica logarítmo de odds ratio de -0,1178 e IC de -

0,2521 a 0,0288. Fato que dá segurança em se afirmar que, excluindo as 

causas de hemorragia e resistência a droga (as quais devem ser melhor 

investigadas); a Aspirina ®, é efetiva e tem efeito cardioprotetor, diminui a 

extensão do infarto nos casos de lesão por isquemia-reperfusão. O 

Clopidogrel ®; é efetivo e tem efeito cardioprotetor, diminui a extensão do 

infarto nos casos de lesão por isquemia-reperfusão. O GLP-1 e seus 

análogos; são efetivos, tem efeito cardioprotetor e diminuem a extensão do 

infarto nos casos de lesão por isquemia-reperfusão. 

  

  

8. CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

 Atualmente, ainda não há uma terapia farmacológica, que possa ser 

considerada o "padrão ouro", para prevenir ou tratar a lesão miocárdica por isquemia 

reperfusão.  

 Fica claro e cristalino, como a água mais pura vinda da fonte; que é 

necessário projetar estratégias destinadas a salvar o miocárdio dos estragos da 

lesão por IR. Tanto a revisão sistemática sem metanálise como a TDATEM se 

apresentam, como uma estratégia de conhecimento técnico científico, para salvar o 

miocárdio do dano da IR. 

 Existe evidências científicas suficientes, mostrando que a acupuntura, 

fitoterapia, clopidogrel®, aspirina ® (AAS), GLP-1 e análogos são técnicas e 

terapêuticas naturais ou medicamentosas, com tendência a ter efeito preventivo ou 

protetor do miocárdio em lesão por isquemia-reperfusão, ao reduzir a área do infarto 
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cardíaco, ao diminuir o nível sérico de enzimas cardíacas ou através da melhora da 

frequência média no ECG. 

 Novos estudos são necessários, para afirmar as verdadeiras causas, que 

levam a resistência e a hemorragia, promovida nos usuários do fármaco Aspirina ®.  
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Apêndice A  
 

Formulários Para Avaliação Dos Critérios De Inclusão Dos Estudos 
 

 
Apêndice A - 1 

 
Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo ID: Lifang Yang, MD,* Jian Yang, MD,* Qiang Wang, MD, Min Chen, MD, Zhihong Lu, MD, 
Shaoyang Chen, MD, and Lize Xiong, MD, PhD.  
Data: 2010   
Título Resumido: Efeitos cardioprotetores da eletroacupuntura no pré-tratamento em pacientes 
submetidos a cirurgia de substituição de Válvula Cardíaca: um ensaio clínico controlado randomizado. 
Referência (s): Departments of Anesthesiology and Cardiovascular Surgery, Xijing Hospital, Fourth 
Military Medical University, Xi’an, China.  (Ann Thorac Surg). The Society of Thoracic Surgeons. ISSN: 
0003-4975; e ISSN: 1552-6259. 
Tipos de Estudos 

- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Tipos de Participantes 

- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Participantes Diagnóstico 

60 pacientes com Valvulopatia adquirida 

Divididos em dois grupos com 30 pacientes. 

Valvulopatia adquirida. 

Cirurgia de substituição de válvula cardíaca. 

Tipos de Intervenções 

- A intervenção é claramente definida? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

30 pacientes  submetidos a Eletroacupuntura nos 

pontos Neiguan ( CS 6); Lieque (P 7) e Yunmen ( 

P 2).   

30 pacientes 

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 

SIM 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 2 
 

Segundo Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 

Estudo ID: LIWan-shan. ZHONGMinI, YANGJin-hui. ZHAO Wei-xian.  
Data: março de 2012 

Título Resumido: Efeito no precondicionamento com eletroacupuntura em Neiguan ( CS 6 ) na 
expressão gênica de receptores opióides miocárdicos em ratos com isquemia-reperfusão. 
Referência (s): World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM), ELSEVIER Vol. 22, No.1, 30th 
Mar. 2012. 
Tipos de Estudos 

- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Tipos de Participantes 

- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Participantes Diagnóstico 

48 ratos machos Wistar, divididos em 3 grupos: 

N= placebo; M= LIRM e E= eletroacupuntura 

LIRM lesão de Isquemia-Reperfusão no miocárdio 

induzida no grupo experimental 

Tipos de Intervenções 

- A intervenção é claramente definida? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Grupo E = acupuntura prévia bilateral no ponto CS 

6 + LIRM 

Grupo M = LIRM sem acupuntura prévia 

Grupo N = Placebo 

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 3 
 

Terceiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
Estudo ID: Akula Annapurna PhD, Manjunatha P Mudagal PhD, Asif Ansari PhD, Srinivasa Rao A 
PhD.  
Data: 2012 
Título Resumido: Atividade cardioprotetora de chalconas em infarto do miocárdio induzida por 
isquemia - reperfusão em ratos albinos. 
Referência (s): Exp Clin Cardiol 2012;17(3):110-114. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Ratos Wistar albinos, machos e fêmeas ( Bioneeds , Índia ), 
pesando 200 g a 250 g foram usados neste estudo. Subdivididos 
em 14 Grupos n = 6 
Sendo os 7 primeiros para medir a extensão do infarto. 

IAM induzido por I-R 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Experimental / Grupo de estudo:  
Exposto  ou tratado com – chalconas 

Não expostos a chalconas 

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

RESULTADOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 4 
 

Quarto Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
Estudo ID: Ru Tie, Lele Ji , Ying Nan, Wenqing Wang , Xiangyan Liang , Fei Tian , Wenjuan Xing, 
Miaozhang Zhu, Rong Li,  Haifeng Zhang. 
Data: Publicado em 30 de Septembro de 2013. 
Título Resumido: Polipeptídeo Achyranthes Bidentata reduz estresse oxidativo e exerce efeitos 
protetores, contra miocárdio isquêmico, em lesão por reperfusão em Ratos.  
Referência (s): Int. J. Mol. Sci. 2013, 14, 19792-19804; doi:10.3390/ijms141019792. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Tipos de Participantes 

- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Participantes Diagnóstico 

24 ratos cobaias de laboratório, divididos em 3 

grupos de 8 ratos. 

Isquemia reperfusão cardíaca simulada 

Tipos de Intervenções 

- A intervenção é claramente definida? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Isquemia de 30 minutos seguida de 4 horas 
de reperfusão + Polipeptídeo Achyranthes 
Bidentata 

Grupo Sham ou 

Grupo operação simulada 

 

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 

RESULTADOS 
 

      
  

 
 
 
 
 
 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 5 
 

Quinto Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
Estudo ID: FENG KONG, YUN LUAN, ZHAO-HUA ZHANG, GUANG-HUI CHENG, TONG-GANG QI, 
CHAO SUN. 
Data: Aceito para publicação em 24 de outubro de 2013. 
Título Resumido: Baicalin protege o miocárdio dos danos induzidos pela reperfusão em 
corações isolados de ratos, através do efeito antioxidante e parácrino.   
Referência (s): EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 7: 254-259, 2014.  Received July 
4, 2013; Accepted October 24, 2013. DOI: 10.3892/etm.2013.1369. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Sprague Dawley: n = 50 ratos, divididos em 5 
grupos de 10 ratos 
 

I-R cardíaca: os ratos foram isolados e 
perfundidos com a técnica de Langendorff 
para estabelecer um modelo de alto 
rendimento e de I / R potencialmente viável. 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Grupo II , I / R . Grupo III , I / R  
+ 20 mg / kg BA. Grupo IV , I / R + 40 mg / kg 
de BA. Grupo V, I / R, além de 80 mg / kg de 
BA . 

Grupo I (n 2i           10  )    

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 

RESULTADOS 
 

  
 

 

Sim  

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 6 

 
Sexto Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo 6: Aprovado 
Estudo ID: Luo Pei, Hou Shaozhen, Dong Gengting, Chen Tingbo, Liu Liang, Zhou Hua. 
Effectiveness of Panax ginseng on Acute Myocardial Ischemia Reperfusion Injury Was 
Abolished by Flutamide via Endogenous Testosterone-Mediated Akt Pathway.  
Data: Aceito em  9 de setembro de 2013. 
Título Resumido: Eficácia do Panax ginseng na lesão aguda do Miocárdio em Isquemia - reperfusão 
foi abolida pelo Flutamida por via endógena da testosterona - mediada pelo caminho Akt.   
Referência (s): Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative 
Medicine Volume 2013, Article ID 817826.  
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
  
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Animais. Ratos machos Sprague – Dawley 
Panax ginseng (RSE) foi oralmente 
administrado com ou sem flutamida. divididos 
aleatoriamente em quatro grupos 
experimentais.  

I-R em um modelo de ligadura da 

coronária descendente anterior esquerda 

modelo de ratos.  

 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Grupo Sham ( 𝑛 = 24) , sem ligadura 
 

Grupo RSE ( 𝑛 = 29) , 
 

RSE + grupo Flutamida ( 𝑛 = 31) 

Grupo I / RI   ( 𝑛 = 31) ,  

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 7 

 
Sétimo Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo ID: Xilan Tang, Jianxun Liu, Wei Dong, Peng Li, Lei Li, Chengren Lin, Yongqiu 
Zheng, Jincai Hou, and Dan Li.  
Data: 2013 

Título Resumido: Os efeitos cardioprotetores do ácido cítrico e ácido L-málico em 
lesão miocárdica por Isquemia / reperfusão. 
Referência (s): Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and 
Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 820695, página 11.  
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

60 Animais (ratos) 
N=60, divididos em 6 grupos de 10 (n=10) 

Foram submetidos a isquemia e reperfusão 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 
Grupo Diltiazem, Grupo Clopidogrel, Grupo Ácido 

cítrico e Grupo Ácido L-malico 
Grupo Sham 
Grupo Controle 

 

 

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 
 

 

 
 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 8 
 

Oitavo Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
 
Estudo ID: Weike Bao, Lucy J Holt, Rob D Prince, Gavin X Jones, Karpagam Aravindhan, Mathew 
Szapacs,April M Barbour, Larry J Jolivette, John J Lepore, Robert N Willette, Elena DeAngelis and 
Beat M Jucker.  
Data: 2013 
Título Resumido: Fusão Novel de GLP-1 com um anticorpo de domínio à albumina sérica prolonga a 
proteção contra lesão de isquemia / reperfusão em ratos. 
Referência (s): Bao et al. Cardiovascular Diabetology 2013, 12:148.  
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

72 Ratos Sprague – Dawley dividivos em 3 
grupos  com 24 ratos. 

Foram submetidos a 30 min de isquemia e 24 h de 

reperfusão onde 70 ratos sobreviveram ao 

procedimento.  

Um rato do grupo veículo morreu 2 horas após a 

reperfusão. 

Um rato do grupo de dose baixa GAlbudAb ( 0,6 

mg /kg / dia ) morreu durante a noite após a 

reperfusão .  

 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Grupo GAlbudAb (GLP-1). 24 ratos  
 
Grupo Exendina-4. 24 ratos  

Grupo veículo:  24 ratos 

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 
 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 9 
 

Nono Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
Estudo ID: Wei Zhou, Yoshihiro Ko, Peyman Benharash, Kentaro Yamakawa, Sunny Patel, Olujimi A. 
Ajijola e Aman Mahajan. 
Data: Submitted 12 January 2012; accepted in final form 20 February 2012 
Título Resumido: Cardioproteção da eletroacupuntura contra lesão lesão de isquemia- reperfusão no 
miocárdio por modulação da liberação de norepinefrina cardíaca. 
Referência (s): Am J Physiol Heart Circ Physiol 302: H1818–H1825, 2012. First published February 
24, 2012; doi:10.1152/ajpheart.00030.2012. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

36 coelhos brancos da Nova Zelândia 
divididos em 6 grupos de n = 6. 

lesão de Isquemia-Reperfusão no miocárdio 

induzida no grupo experimental  

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

1) Grupo EA nos acupontos Neiguan – 
Jianshi P5 – 6 
2) Grupo sham de acupuntura 
3) Grupo EANal(EA + naloxona 3 mg/ Kg) 
4) Grupo EAChe (EA + querelitrina 5 mg/Kg) 
5) Grupo EANal – Che (EA + naloxona 3 
mg/Kg + querilitrina 5 mg/Kg) 

1) Ausência EA antes ou depois de 

isquemia - reperfusão ( grupo sem 

tratamento).  

 

 
 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
 

RESULTADOS 
 

 
 

SIM 

SIM 

SIM 
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Apêndice A – 10 
 

Décimo Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo ID: Shu-Bin Wang, Shu-Ping Chen, Yong-Hui Gao, Ming-Fu Luo, Jun-Ling Liu.  
Data: 14 de novembro de 2008 November. 
Título Resumido: Efeitos da eletroacupuntura na atividade gástrica e cardíaca, na isquemia 
miocárdica aguda em ratos. 
Referência (s): World J Gastroenterol 2008 November 14; 14(42): 6496-6502. World Journal of 
Gastroenterology. ISSN 1007-9327 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Quarenta animais, ratos Wistar 

machos foram utilizados no presente estudo, 

foram randomizados em: grupo controle, 

grupo modelo, grupo PC6, grupo SP4 e grupo 

PC6 + SP4 grupos (n = 8 em cada grupo) 

lesão de Isquemia-Reperfusão no miocárdio 
induzida no grupo experimental  

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Grupo modelo, grupo PC6, grupo SP4 e 
grupo PC6 + SP4 grupos (n = 8 em cada 
grupo) 

Grupo controle n= 8 

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 
 
 

SIM 

SIM 

SIM 
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Apêndice A - 11 
 

Décimo Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
Estudo ID: Patti G, Pasceri V, Mangiacapra F, Colonna G, Vizzi V, Ricottini E, Montinaro 
A, D'Ambrosio A, Wijns W, Barbato E, Di Sciascio G 
Data: Publicado em 18 de abril de 2013  
Título Resumido: A eficácia da dose adicional do clopidogrel em pacientes com síndrome coronária 
aguda submetidos a intervenção coronária percutânea durante o tratamento  crônico com clopidogrel 
(Análise da terapia antiplaquetária para a Redução de dano miocárdico durante a angioplastia 
[ARMYDA-8 RELOAD-ACS]). 

Referência (s): Am J Cardiol. 2013 Jul 15;112(2):162-8. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.03.008. Epub 

2013 Apr 18. 
Tipos de Estudos 

- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Tipos de Participantes 

- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Participantes Diagnóstico 

242 pacientes com elevação do segmento  ST com 

síndrome coronária aguda e  > 10 dias de 

terapia clopidogrel 

Síndrome coronária aguda submetidos a 
intervenção coronária percutânea 

Tipos de Intervenções 

- A intervenção é claramente definida? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Grupo dose de ataque de 600 mg de 

clopidogre l 4 a 8 horas antes da ICP (n = 

122) 

placebo ( n = 120) 

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

RESULTADOS 
 

 

 
 Efeito do Tratamento  desfecho  dicotômico 

 

Sim 

Sim 

Sim 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pasceri%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mangiacapra%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colonna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vizzi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ricottini%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montinaro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montinaro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%27Ambrosio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wijns%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barbato%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Sciascio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23601577
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Apêndice A - 12 
 

Décimo Segundo Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 

Estudo ID: Arijit Dasgupta Debabrata Mukherjee. 
Data: publicado em 2009 

Título Resumido: Use of clopidogrel in the reduction of myocardial damage during 
percutaneous coronary intervention.  
Referência (s): Vascular Health and Risk Management 2009:5 275–286.  
Tipos de Estudos 

- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Tipos de Participantes 

- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Participantes Diagnóstico 

 Síndrome coronária aguda submetidos a 
intervenção coronária percutânea 

Tipos de Intervenções 

- A intervenção é claramente definida? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

  

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 
Revisão bibliográfica com ricos dados de metanálise. 

 

 

 
 Efeito do Tratamento  desfecho  dicotômico 

 
 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 13 
 

Décimo Terceiro Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo ID: Shamir R Mehta, Jean-Francois Tanguay et al, et cols. 
Data: 01 de setembro de 2010 

Título Resumido: Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus 
low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for 
acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial trial. 
Referência (s): Lancet 2010; 376: 1233–43 Published Online September 1, 2010 
DOI:10.1016/S0140-6736(10)61088-4 118. 
Tipos de Estudos 

- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Tipos de Participantes 

- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Participantes Diagnóstico 

 Síndrome coronária aguda submetidos a 
intervenção coronária percutânea 

Tipos de Intervenções 

- A intervenção é claramente definida? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

  

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 
Revisão bibliográfica com ricos dados de metanálise. 

 

 

 
 Efeito do Tratamento  desfecho  dicotômico 

 

Sim 

Sim 

Sim 
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Apêndice A - 14 
 

Décimo Quarto Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 

Estudo ID: Li J., Song M., Jian Z., Guo W., Chen G., Jiang G., Wang J., Wu X., Huang L.  
Data: 7 de novembro de 2013 
Título Resumido: Laboratório da resistência a aspirina e o risco de eventos cardiovasculares 
adversos em pacientes com doença cardíaca coronária em adesão confirmada pela aspirina. 

Referência (s): J Atheroscler Thromb. 7 de novembro de 2013. 
Tipos de Estudos 

- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Tipos de Participantes 

- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

Participantes Diagnóstico 

1.889 pacientes em 9 estudos Resistencia a aspirina 

Tipos de Intervenções 

- A intervenção é claramente definida? 

 

                                         Sim -  Não – Indeterminado 

 

- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Resistentes a aspirina 

622 

Sensíveis a aspirina 
1267 

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 
Revisão bibliográfica com ricos dados de metanálise. 

 

 

 
 Efeito do Tratamento  desfecho  dicotômico 

 

 
 

Sim 

Sim 

Sim 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jian%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guo%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jiang%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24201035
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Apêndice A - 15 
 

Décimo Quinto Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
Estudo ID: Kiwon B., M. Hossein N-A,  Judith H., Steffen-Sebastian B,  Daniel J. D, Mansoor H. 
Data: circulação em 2008 
Título Resumido: Efeitos cardioprotetores e vasodilatadores do Receptor-Glucagon Like Peptídeo 1 
(GLP-1R), ambos efeitos são mediados semelhantemente, através do Receptor-Glucagon Like 
Peptídeo por  via dependente e independente. 
Referência (s): http://circ.ahajournals.org. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Ratos WT  Modelo de Isquemia-reperfusão simulada 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

Experimental:  
GLP - 1 (0,3 nmol / L) 
GLP-1R 
Exenedina-4 

Ratos WT sem tratamento 

 
 
Geração de sigilo da alocação: Categoria B 

 
RESULTADOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

sim 

sim 

Indeterminada 
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Apêndice A - 16 
 

Décimo Sexto Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo ID: Wohlfart P, Linz W, Hübschle T, Linz D, Huber J, Hess S, Crowther D, Werner U, Ruetten 
H. 
Data: circulação em março de 2013 
Título Resumido: Cardioprotective effects of lixisenatide in rat myocardial ischemia-reperfusion injury 
studies. 
Referência (s): Sanofi R&D Diabetes Division, Industriepark Hoechst, H825, 65926, Frankfurt/Main, 
Germany. J Transl Med. 2013 Mar 28;11:84. doi: 10.1186/1479-5876-11-84.  
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Ratos  Modelo de Isquemia-reperfusão simulada 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

11 ratos tratados com lixisenatide 10 ratos Ratos sem tratamento 

 

Os dados resultantes da pesquisa, apontam que a área de infarto, em corações 

placebo foi 162 ± 12 mm2, e em corações tratados com lixisenatide foi de 98 ± 9 

mm2 (valores médios ± SEM, n = 10-11, p <0,05) 147.  

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 
 

sim 

sim 

Indeterminada 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wohlfart%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Linz%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%C3%BCbschle%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Linz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huber%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hess%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crowther%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Werner%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruetten%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruetten%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23537041
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Apêndice A - 17 
 

Décimo Sétimo Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 

Estudo ID: Timmers L, Henriques JP, de Kleijn DP, Devries JH, Kemperman H, Steendijk P, Verlaan 
CW, Kerver M, Piek JJ, Doevendans PA, Pasterkamp G, Hoefer IE. 
Data: Fevereiro de 2009 
Título Resumido: Exenatide reduces infarct size and improves cardiac function in a porcine model 
of ischemia and reperfusioninjury.  
Referência (s): J Am Coll Cardiol. 2009 Feb 10;53(6):501-10. doi: 10.1016/j.jacc.2008.10.033. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Suínos Modelo de Isquemia-reperfusão simulada 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

9 suínos com uso de Exenatide 9 suínos com uso de solução salina 
tamponada com fosfato (PBS) 

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sim 

sim 

Sim 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Timmers%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Henriques%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Kleijn%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Devries%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kemperman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steendijk%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verlaan%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verlaan%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kerver%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piek%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Doevendans%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pasterkamp%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoefer%20IE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19195607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19195607
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Apêndice A - 18 

 
Décimo Oitavo Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo ID: Ossum A, van Deurs U, Engstrøm T, Jensen JS, Treiman M. 
Data: 18 de junho de 2009 
Título Resumido: The cardioprotective and inotropic components of the postconditioning effects 
of GLP-1 and GLP-1(9-36)a in an isolated rat heart. 
Referência(s): Pharmacol Res. 2009 Nov;60(5):411-7. doi: 10.1016/j.phrs.2009.06.004. Epub 2009 
Jun 18. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Ratos e ratazanas Modelo de Isquemia-reperfusão simulada 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

N = 15  /  GLP- 1 
 

N = 15 Grupo área em risco 

Geração de sigilo da alocação: Categoria A 
 

RESULTADOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

sim 

sim 

Sim 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ossum%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19540343
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Deurs%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19540343
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Engstr%C3%B8m%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19540343
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jensen%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19540343
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Treiman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19540343
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19540343
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Apêndice A - 19 
 

Décimo Nono Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 
 
 
Estudo ID: Muneaki Matsubara, Shinya Kanemoto, Bradley G. Leshnower, Earl F. Albone, Robin 
Hinmon, Theodore Plappert, Joseph H. Gorman III and Robert C. Gorman. 
Data: janeiro de 2011 
Título Resumido: Single Dose GLP-1-Tf Ameliorates Myocardial Ischemia / Reperfusion Injury. 
Referência(s): Surg Res. 2011 January; 165(1): 38–45. doi:10.1016/j.jss.2009.03.016 

150
. 

Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes Diagnóstico 

Ratos  Modelo de Isquemia-reperfusão simulada 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

N = 10  /  10mg/kg de GLP - 1 – Tf 
N = 10 / 10mg/kg de GLP- 1 - Tf  após a 
reperfusão. 
N = 4 pós isquemia Tf sem GLP-1  

N = 19 

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

 

.  

 

 

 

sim 

sim 

Sim 
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Apêndice A – 20 
 

Vigéssimo Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 
Estudo ID: Diana B. Petitti, Thomas G. DeWitt, Leon Gordis, Kimberly D. Gregory, 
Russell Harris, George Isham, Michael L. LeFevre, Carol Loveland - Cherry, Lucy N. 
Marion, Virginia A. Moyer, Judith K. Ockene, George F. Sawaya, Albert L. Siu, 
Steven M. Teutsch, Barbara P. Yawn.  
Data: 17 de março de 2009 

Título Resumido: A aspirina para a prevenção de doenças cardiovasculares: U.S 
Preventive Services Task Force (USPSTF) - Declaração de Recomendação. 
 

Referência(s): Annals of Internal Medicine. www.annals.org. 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes  Diagnóstico 

1º Estudo: 51.342 mulheres e 44.144 homens 
 

Pacientes com riscos cardiovascular e IAM, 
que demonstraram resistência a Aspirina 

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

 Pacientes em uso de Aspirina Placebo 

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

Desfecho dicotômico 

.  

 

sim 

sim 

Sim 

http://www.annals.org/
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Apêndice A – 21 
  

Vigéssimo Primeiro Estudo Aprovado Para Realizar a TDATEM 

 

Estudo ID: De Oliveira D. C., Sila R. F., Silva J. e De Lima V. C 
Data: Artigo recebido em 16/12/08; revisado recebido em 16/06/09; aceito em 
23/07/09. Arq Bras Cardiol 2010. 
Título Resumido: Resistência à Aspirina: Realidade ou Ficção? 
Referência(s): Arq Bras Cardiol 
Tipos de Estudos 
- O tratamento foi alocado aleatoriamente? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
Tipos de Participantes 
- Os participantes eram apropriados para a resposta da pergunta da pesquisa? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 

Participantes 2 grupos de estudo Diagnóstico 

1º Estudo: Metanálise de 16 estudos: 
1.813 pacientes 
2º Estudo: Metanálise de 20 estudos: 
2.930 pacientes 

Pacientes em uso de Aspirina, que 

demonstraram resistência a droga e 

apresentavam Doença arterial coronariana 

(DAC) e sofreram acidente vascular encefálico 

(AVE). Submetidos à intervenção coronariana 

percutânea (ICP) e cirurgia de revascularização 

do miocárdio (CRM).  

Tipos de Intervenções 
- A intervenção é claramente definida? 
 
                                         Sim -  Não – Indeterminado 
 
- Quais são os grupos de comparações 

Grupo Experimental Grupo Controle 

 Pacientes que usaram Aspirina com dose 
entre 75 a 1,5 gramas. 

Placebo 

 
Geração de sigilo da alocação: Categoria A 

 
RESULTADOS 

 

Desfecho dicotômico 

sim 

sim 

Sim 
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Apêndice B  
  

Pôster  

 

 


