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Identificação

Mulher, 64 anos, casada, professora aposentada, natural e procedente de Rio Claro, SP.
• História da moléstia atual (HMA): Paciente com história de hipertensão arterial há 12 anos,
ganho de peso desde a menopausa e assintomática em relação à doença cardiovascular.
Refere dislipidemia e chegou a fazer uso de sinvastatina há 6 meses; porém, em razão de dores
musculares, interrompeu o tratamento.
• Antecedentes familiares (AF): Pai hipertenso, mãe diabética e hipertensa.
• Hábitos: Faz academia pelo menos três vezes na semana, não fuma, tem alimentação saudável
na grande maioria dos dias.

Medicações em uso
• Losartana – 50 mg 2×/dia
• Anlodipino – 5 mg/dia
• Vitamina D – 1.000 UI/dia
• Glicosamina + condroitina – 1 sachê/dia

Exame físico

• Corada, eupneica, acianótica, sem arco corneal ou xantomas, carótidas sem sopros, tireoide
sem alterações.
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• Pressão arterial (PA): 122/78 mmHg
• Índice de massa corporal (IMC): 28 kg/m2
• Circunferência abdominal: 92 cm
• Ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas e sem sopros.
• Abdome e extremidades sem alterações.
• Pulsos em membros inferiores normais.

Exames laboratoriais
• Glicemia: 118 mg/dL

• Hemoglobina glicada (HbA1c): 6,2%
• Colesterol total (CT): 190 mg/dL
• Colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL-c, do inglês low-density lipoprotein
cholesterol): 108 mg/dL
• Colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-c, do inglês high-density lipoprotein
cholesterol): 38 mg/dL
• Colesterol não HDL: 152 mg/dL
• Triglicérides: 220 mg/dL
• Creatinina: 0,9 mg/dL
• Taxa de filtração glomerular estimada (TFGe): 66 mL/min/1,73 m2
• Hormônio estimulador de tireoide (TSH): 6,5 mU/L
• T4 livre = 1,5 ng/dL
• Vitamina D = 32 ng/mL
• Paratormônio (PTH): 45 pg/mL

Qual é o risco cardiovascular
desta paciente?

De acordo com o Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia,1
esta paciente é considerada de risco intermediário (não tem aterosclerose clínica ou subclínica
significativa, não é diabética ou renal crônica e tampouco apresenta hipercolesterolemia grave).
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Assim, com base no sexo, idade, pressão arterial sistólica, uso de anti-hipertensivo, níveis de
colesterol total e de HDL-c e no fato de não fumar, seu risco cardiovascular, estimado pela
calculadora para estratificação do risco cardiovascular (disponível como aplicativo), é intermediário
e as metas lipídicas para esta paciente seriam LDL-c < 100 mg/dL e colesterol não HDL <
130 mg/dL. Apesar de seus níveis lipídicos estarem pouco distantes das metas, a paciente não
fuma, faz exercícios regularmente e tem dieta saudável. Porém, ainda mais preocupante são
seus antecedentes familiares e parâmetros metabólicos, como glicemia de jejum e hemoglobina
glicada alteradas, aspectos que devem ser valorizados.
Uma paciente em risco intermediário deve ser mais bem estratificada para uma melhor decisão
clínica, sendo importante a análise de alguns biomarcadores adicionais, como o escore de cálcio
coronário, a proteína C-reativa de alta sensibilidade ou mesmo a dosagem da lipoproteína (a).2
Mas, com as informações relativamente restritas que temos desta paciente, ao menos o uso de
uma estatina para redução entre 30% e 50% no LDL-c seria importante e, com base neste perfil
metabólico, a pitavastatina poderia ser uma ótima opção, pelas seguintes razões:
• Não aumenta o risco de diabetes, glicemia de jejum ou hemoglobina glicada.3
• Apresenta ótima tolerabilidade, pois, com múltiplas vias de metabolização, a interação
farmacocinética não é esperada e a paciente relata sintomas musculares prévios com
sinvastatina, o que pode estar relacionado com o uso concomitante de antagonista de canal
de cálcio.4
• Portadores de hipertensão e diabetes constituem grupos cada vez mais frequentes entre os
pacientes que evoluem para doença renal em estágio final ou dialítico.5
• Esta paciente tem HDL-c baixo, especialmente por ser do sexo feminino, o que agrava seu risco
cardiovascular. Embora terapias voltadas para a elevação do HDL-c não tenham comprovado
redução do risco cardiovascular, hoje grande atenção é dada ao papel funcional do HDL-c como
lipoproteína antioxidante, anti-inflamatória, envolvida na sinalização celular como transportadora
de micro-RNAs, antiplaquetária, além de melhorar a função endotelial.6,7 Relação inversa entre
HDL-c e diabetes também tem sido descrita e parece se relacionar com maior proteção contra
apoptose de células beta-pancreáticas e melhor síntese e liberação de insulina.6,7 A pitavastatina
aumenta o HDL-c, o que pode ser um dos fatores relacionados ao não desenvolvimento de
diabetes e à não elevação da glicemia, em meta-análise ou com base em suas ações sobre as
células beta-pancreáticas.3,7,8
• O mais importante são as evidências de estabilização precoce de placas ateromatosas em
poucas semanas ou meses de exposição à pitavastatina, por estudos de tomografia de coerência
ótica,9 de regressão da aterosclerose por estudos de ultrassom intracoronário (IVUS, do inglês
intravascular ultrasound),10 ou ainda por redução de desfechos cardiovasculares no estudo
REAL-CAD em pacientes com doença coronária estável.11 Neste estudo, a pitavastatina reduziu
as taxas de infarto do miocárdio, revascularizações por angina instável e, ainda, a mortalidade
por todas as causas.11
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Com base no exposto, esta paciente foi medicada com pitavastatina 4 mg/dia. Além disso, foi
mantida a medicação em uso e prescreveu-se adicionalmente a metformina 1 g/dia, inicialmente.
Na dependência de sua evolução, outros agentes anti-hiperglicemiantes poderão ser adicionados,
em decorrência de obesidade, inflamação, aterosclerose subclínica ou nefropatia.
Enfatize-se a necessidade de manutenção da terapia em longo prazo, pois é durante os anos
de exposição ao tratamento que se amplia o benefício na redução dos principais desfechos
cardiovasculares.12 A figura 1 resume os principais diferenciais da pitavastatina, segurança, ações
metabólicas e resultados na doença cardiovascular.

Redução de
desfechos
cardiovasculares

Estabilização de
placas e regressão
da aterosclerose

Baixo potencial
para interações
farmacocinéticas

PITAVASTATINA

Baixo potencial
diabetogênico

Aumento do HDL-c

Fonte: adaptado de Vallejo-Vaz et al., 2015. Kimura et al., 2010.
Nishiguchi et al., 2018. Hiro et al., 2009. Taguchi et al., 2018.

Figura 1. Principais aspectos diferenciados da pitavastatina
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Conclusão
A pitavastatina, por apresentar múltiplas vias de metabolização e o diferencial do anel ciclopropil
em sua estrutura molecular, geralmente é muito bem tolerada, mesmo em pacientes com história de
efeitos adversos musculares com outras estatinas. No grande estudo LIVES, foram demonstradas
algumas características relevantes para essa estatina, como elevação do HDL-c (especialmente
para pacientes com níveis baixos de HDL-c),13 da TFGe entre os renais crônicos (TFGe < 60 mL/
min/1,73 m2),5 além de nenhuma evidência para aumento dos níveis de glicemia ou associação
com novos casos de diabete melito.3 Regressão da aterosclerose em estudo de pacientes com
síndrome coronária aguda expostos ao tratamento com pitavastatina foi comparável à obtida
com a atorvastatina,10 aumento da capa fibrosa em estudo por tomografia de coerência ótica8 e
redução de desfechos clínicos no grande estudo REAL-CAD.11
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Ampliação
de acesso2

Boa adesão
ao tratamento3

Baixo risco de interação
medicamentosa em
pacientes polimedicados4-7

Potência adequada
para risco
intermediário4-7

Ebatz® 2 mg e 4 mg com 30 comprimidos revestidos. Indicações: terapia adjunta à dieta para reduzir os níveis elevados de colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol), apolipoproteína B (Apo-B), triglicérides (TG)
e para aumentar os níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol) em pacientes adultos com hiperlipidemia primária ou dislipidemia mista. A terapia medicamentosa deve ser um componente da intervenção para múltiplos fatores
de risco em indivíduos que requerem modiﬁcações no perﬁl lipídico. Agentes que alteram os lipídeos só devem ser usados em adição à dieta restrita de gorduras saturadas e colesterol quando a resposta à dieta e a outras medidas não
farmacológicas forem inadequadas. Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula; pacientes com doença hepática ativa; mulheres grávidas ou em idade fértil; mulheres amamentando; coadministração com
ciclosporina; coadministração com eritromicina. Advertências e Precauções: foram relatados casos de miopatia e rabdomiólise com insuﬁciência renal aguda secundária à mioglobinúria. Relatados casos raros de miopatia necrotizante
imunomediada (MNI), uma miopatia autoimune, associada com o uso de estatinas. Relatados aumentos nas transaminases séricas [aspartato aminotransferase (AST)/transaminase glutâmica-oxaloacética sérica ou alanina
aminotransferase (ALT)/transaminase glutâmica-pirúvica sérica]. É recomendado que os testes de enzimas hepáticas sejam realizados antes do início do Ebatz® e se aparecerem sinais e sintomas de insuﬁciência hepática.
Relatos raros, pós-comercialização, de casos de insuﬁciência hepática fatal e não fatal nos pacientes que tomam estatinas, incluindo pitavastatina. Se uma lesão hepática grave, com sintomas clínicos e/ou hiperbilirrubinemia, ou icterícia
ocorrer durante o tratamento, interromper imediatamente. Cautela em pacientes que consomem quantidades substanciais de álcool. Aumento nos níveis de HbA1c e glicemia em jejum foram relatados. Este medicamento contém
LACTOSE. Portanto, deve ser usado com cautela em pacientes que apresentem intolerância à lactose. Gravidez e lactação: Categoria de risco na gravidez: X. Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Este medicamento causa malformação ao bebê durante a gravidez. Interações com medicamentos, alimentos e álcool:
ciclosporina, eritromicina, rifampina, genﬁbrozila, outros ﬁbratos, niacina, colchicina, varfarina, atazanavir, enalapril e diltiazem. Posologia: 2 a 4 mg, por via oral, uma vez ao dia, a qualquer hora do dia, com ou sem alimento. Dose inicial
recomendada: 2 mg; dose máxima: 4 mg. Após o início ou após a titulação de Ebatz®, as concentrações de lipídeos devem ser analisadas após 4 semanas, e a dose deve ser ajustada de acordo. A dose de pitavastatina deve
ser individualizada em pacientes com insuﬁciência renal moderada e severa, bem como em pacientes com doença renal em estágio terminal recebendo hemodiálise, sendo a dose máxima de 2 mg, uma vez ao dia. Em pacientes tomando
rifampina, a dose de Ebatz® de 2 mg, uma vez ao dia, não deve ser excedida. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Reações Adversas e alterações de exames laboratoriais: Reação comum
(> 1/100 e < 1/10): dor nas costas, constipação, diarreia, mialgia, artralgia, cefaleia, gripe e nasofaringite. Vide demais reações adversas na bula completa do produto. Reg. MS 1.0033.0206/Farm. Resp.: Cintia Delphino de Andrade
CRF-SP nº 25.125 LIBBS FARMACÊUTICA LTDA/CNPJ 61.230.314/0001-75/Rua Josef Kryss, 250 – São Paulo -SP/Indústria Brasileira/ EBATZ-MB03-19/SAC: 0800-0135044. Ebatz® é um medicamento, durante seu uso, não dirija
veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Documentação cientíﬁca e informações adicionais
estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Consumidor e no serviço de atendimento aos proﬁssionais prescritores e dispensadores de medicamentos.
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Conquista que se sente.1

