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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fibrilação atrial (FA) é 
arritmia cardíaca frequente que está relacionada ao prejuí zo 
hemodinâmico e eventos tromboembólicos, com consequen-
te elevação de custos e morbimortalidade cardiovascular. A 
grande importância clínica da FA repousa no fato de que esta 
arritmia é a maior causa direta conhecida de acidente vascu-
lar encefálico isquêmico (AVEi). O objetivo deste estudo foi 
verificar se os fatores de risco associados ao AVE em pacien-
tes com FA, estabelecidos na população norte-americana, 
podem ser aplicados em população de consultório. 
MÉTODO: Foram estudados os prontuários de 143 pa-
cientes na faixa etária acima de 45 anos, com diagnóstico de 
FA atendidos em consultório de Cardiologia. Os parâme-
tros analisados foram: identificação do paciente; história da 
FA; presença de fatores de risco referidos na diretriz de FA 
do American College of Cardiology/American Heart Associa-
tion (ACC/AHA), para AVE em pacientes com FA. 
RESULTADOS: A presença de doença aterosclerótica nas 
carótidas e tromboembolismo prévio mostrou significância 
estatística; os demais fatores não foram significativos.
CONCLUSÃO: Dentre os 10 fatores de risco estabeleci-
dos para a população norte-americana, somente dois foram 
significativos nessa população de consultório: doença ate-
rosclerótica nas carótidas e evento tromboembólico prévio. 
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Discutiram-se as possíveis causas que levaram os outros fa-
tores a não apresentarem significância estatística.
Descritores: acidente vascular encefálico, aterosclerose, 
doenças das artérias carótidas, embolismo, fatores de risco, 
fibrilação atrial.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Atrial fibrilla-
tion (AF) is common cardiac arrhythmia related to hemo-
dynamic disturbance and thromboembolic events, with a 
consequent increase in costs and cardiovascular morbimor-
tality. The great importance of clinical FA rests on the fact 
that this arrhythmia is the largest known direct cause of 
ischemic stroke. This study aimed to determine whether 
the risk factors associated with stroke in patients with AF 
established in the North American population, can be ap-
plied to a population of office in our country.
METHOD: We studied the records of 143 patients in the 
age group over 45 years, diagnosed with FA treated in a 
cardiology clinic. The parameters were examined: identi-
fication data of the patient; data on the history of the FA; 
presence of risk factors listed in the guideline of the FA 
American College of Cardiology/American Heart Associa-
tion (ACC/AHA) for stroke in patients with AF.
RESULTS: The presence of carotid atherosclerosis and pre-
vious thromboembolism demonstrated statistical signifi-
cance; whereas other factors where not significant.
CONCLUSION: Among the ten risk factors established 
for the North American population, only two where sig-
nificant in this population of office: carotid artery athero-
sclerosis and previous thromboembolism. The authors dis-
cuss possible causes that led to the other factors not present 
statistical significance.
Keywords: Atherosclerosis, atrial fibrillation, carotid artery 
diseases, embolism, risk factors, stroke.

INTRODUÇÃO

A fibrilação atrial (FA) é uma taquiarritmia supraventricular ca-
racterizada por ativação atrial incoordenada com consequente 
deteriorização da função mecânica atrial1; além de estar relacio-
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nada ao prejuízo hemodinâmico e eventos tromboembólicos, 
que resultam em aumento da morbimortalidade cardiovascular 
e dos custos terapêuticos2. Kannel e Benjamin3 avaliaram os cus-
tos diretos do tratamento da FA nos Estados Unidos da America 
(EUA) e concluíram que a FA é um dos principais diagnósticos 
de alta hospitalar, responsável por 350.000 internações e de 5 
milhões de consultas ambulatoriais, em 2001. O custo total, 
em 2005, foi estimado em $6,65 bilhões de dólares, incluindo 
$2,93 bilhões de dólares em internações.
Atualmente cerca de 2,3 milhões de pessoas são diagnosti-
cadas com FA nos EUA, e com base no censo realizado pelo 
país, espera-se um aumento para 5,6 milhões até 2050. Sua 
prevalência dobra a cada década de idade, atingindo quase 
9% na faixa etária de 80 a 89 anos3,4.
Segundo os dados do Framingham Study, os homens têm 
risco 1,5 vezes maior de desenvolver FA do que as mulheres 
após o ajuste de idade e condições predisponentes. Os fato-
res de risco (FR) cardiovasculares clássicos como hipertensão, 
diabetes e obesidade são importantes preditores independen-
tes da FA. Devido à sua elevada prevalência, a hipertensão é 
fator preponderante na gênese de 14% das FA3,4.
A principal preocupação da FA é o risco 4 a 5 vezes maior 
de desenvolver acidente vascular encefálico (AVE), assumindo 
grande importância na idade avançada, pois o risco atribuível 
do AVE aumenta fortemente com a idade chegando a 23,5% 
na faixa etária de 80 a 89 anos. A presença de FA está associada 
a duplicação da mortalidade em ambos os sexos3,4.
Não obstante, segundo dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o AVE ocupa os primeiros lugares nas es-
tatísticas de mortalidade por doenças cardiovasculares, va-
riando de acordo com o grau de desenvolvimento do país5. 
No Brasil, o AVE ocupa a segunda posição nessas estatísti-
cas, sendo responsável por 11% de todas as causas de mor-
talidade independente da faixa etária5. 
Nos estudos realizados pelos grupos: Atrial Fibrillation Inves-
tigators (AFI) e Stroke Prevention in Atrial Fibrillation (SPAF), 
alguns aspectos clínicos demonstraram ser consistentes como 
fatores de risco independentes para AVE e tromboembolis-
mo em pacientes com FA: AVE ou ataque isquêmico transi-
tório prévios (AIT), idade avançada, história de hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), e disfunção 
ventricular esquerda ou insuficiência cardíaca manifesta. A 
combinação desses fatores torna esses riscos ainda maiores6.
Os eventos isquêmicos e a oclusão arterial sistêmica na FA 
são geralmente atribuídos à embolia de trombos originados 
no átrio esquerdo, no entanto, 25% dos AVE em pacien-
tes com FA podem ser devido a doenças cerebrovasculares 
(DCV) intrínsecas, outras fontes de embolia cardíaca, ou a 
aterosclerose da aorta ascendente e ramos cervicais6.
Sendo a FA responsável por significativa morbidade e mor-
talidade na população em geral, principalmente decorren-
te do AVE e de internações mais do que qualquer outra 
arritmia, esta entidade tem causado grande preocupação 

em saúde pública nos Estados Unidos da America e, neste 
momento, aflora a necessidade de ampliar os cuidados de 
prevenção e tratamento também em nosso meio.
O objetivo deste estudo foi verificar se os fatores de risco 
associados ao AVE em pacientes com FA, estabelecidos pela 
literatura norte-americana, podem ser aplicados em uma 
população brasileira de consultório.

MÉTODO

Realizou-se estudo observacional do tipo transversal. A po-
pulação-alvo foram 143 pacientes com diagnóstico de FA 
provenientes de uma clínica de Cardiologia geral. Foram 
incluídos portadores de FA paroxística, persistente e per-
manente com comprovação eletrocardiográfica.
Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um ques-
tionário, contendo grupos de variáveis que pretenderam 
caracterizar 3 aspectos: dados de identificação do paciente; 
dados específicos sobre a história da FA, como: tempo de du-
ração, tipo de reversão, evolução e dados considerados como 
fatores de risco para AVE em pacientes com FA. Presença de 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e seu controle; diabetes 
mellitus (DM) e seu controle; hipertrofia ventricular esquerda 
(HVE); insuficiência cardíaca congestiva (ICC); valvopatia; 
doença aterosclerótica coronariana; doença aterosclerótica 
nas carótidas; evento tromboembólico prévio; dislipidemia 
e infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio.
Os dados foram analisados utilizando-se o programa estatísti-
co SPSS Statistics v.17 (Statistical Package for the Social Scien-
ces®). Realizada a estatística descritiva das variáveis coletadas, 
as categorias das variáveis independentes que apresentaram 
mais de uma categoria de resposta foram dicotomizadas.
A análise de regressão logística simples foi realizada entre cada 
variável independente para verificar se havia associação entre 
elas. A análise de regressão logística múltipla, com a finalidade 
de analisar a influência das variáveis quando consideradas em 
conjunto, isto é, identificar fatores associados ao risco de ocor-
rer AVE foi realizado nas variáveis independentes que apresen-
taram associação estatisticamente significante (p < 0,05). Para 
todas as análises, o nível de significância adotado foi de 5%.

RESULTADOS

Foram analisados 143 prontuários. Todos os pacientes possuíam 
diagnóstico prévio de FA. Em uma análise geral dos dados de 
identificação, verificou-se maior densidade de pacientes na faixa 
etária de 65 a 75 anos (41,96%); do sexo masculino (54,55%) 
e com índice de massa corpórea (IMC) < 25 kg/m2 (58,96%).
Nos dados relacionados à história da FA, a maioria dos pa-
cientes possuía FA classificada como permanente. A maio-
ria (99,3%) fazia uso de algum tipo de terapia preventiva 
para AVE; e ainda, 85,31% dos pacientes não apresentaram 
episódios de AVE prévios (Gráfico 1).
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Entre os principais fatores de risco cardiovasculares investiga-
dos pelo estudo de Framingham3,4, HAS e DM foram signi-
ficativos preditores independentes da FA. No presente estu-
do os fatores de risco mais prevalentes foram HAS (58,04%) 
e valvopatias (69,23%). Os demais fatores de risco analisados 

não apresentaram prevalência significante: HVE (42,66%); 
ICC (18,88%); doença aterosclerótica coronariana (8,39%); 
doença aterosclerótica nas carótidas (6,29%); evento trom-
boembólico prévio (8,39%); DM (19,58%); dislipidemia 
(40,56%); e IAM prévio (6,23%) (Gráfico 2). 

Gráfico 1 – Análise descritiva geral dos dados dos pacientes
IMC = índice de massa corpórea; Tipo FA = classificação da fibrilação atrial, FA – fibrilação atrial, Risco AVE = risco de desenvolvimento de AVE, TPrev = 
terapia preventiva, AVE = acidente vascular encefálico prévio.

Gráfico 2 – Prevalência dos fatores de risco
HAS = hipertensão arterial sistêmica, HVE = hipertrofia do ventrículo esquerdo, ICC = insuficiência cardíaca congestiva, Valv = valvopatia, DAC = doença 
aterosclerótica coronariana, DACa = doença aterosclerótica nas carótidas, ETB = evento tromboembólico prévio, DM = diabetes mellitus, Dislip = dislipide-
mia, IAM = infarto agudo do miocárdio prévio.
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Tabela 1 – Análise das regressões logísticas univariadas
Variáveis Parâmetros Estimados Erro Padrão p-Valor OR IC95%
Terapia preventiva 0,9819 0,5159 0,0570 2,669 0,971; 7,338
HAS -0,0433 0,4776 0,9278 0,958 0,376; 2,442
HVE 0,00957 0,4775 0,9840 1,010 0,396; 2,574
ICC -0,3844 0,6638 0,5625 0,681 0,185; 2,501
Valvopatia 0,7291 0,5882 0,2152 2,073 0,655; 6,567
DAC -0,6841 1,0723 0,5235 0,505 0,062; 4,127
DA carótidas 3,4011 0,8501 <,0001 29,998 5,669;158,732
TE Prévio 3,9989 0,8362 <,0001 54,536 10,591;280,817
DM 0,2966 0,5622 0,5978 1,345 0,447; 4,049
Dislipidemia 0,5627 0,4749 0,2361 1,755 0,692; 4,452
IAM Prévio -12,3313 368,1 0,9733 - -
Idade: 65-75 x < 65 0,1728 0,6629 0,7943 1,189 0,324; 4,359
Idade: > 75 x < 65 1,0033 0,6388 0,1163 2,727 0,780; 9,539
Sexo: masculino x feminino 0,3541 0,4846 0,4649 1,425 0,551; 3,684
IMC: 25-29,9 x < 25 0,4091 0,5695 0,4725 1,505 0,493; 4,596
IMC: 30-39,9 x < 25 0,4420 0,7248 0,5420 1,556 0,376; 6,440
FA permanente x paroxística 1,4171 0,7965 0,0752 4,125 0,866; 19,653
FA persistente x paroxística 1,0357 0,8352 0,2150 2,817 0,548; 14,478
FA persistente – reversão:
Ambos x não persistente

2,4485 1,2585 0,0517 11,571 0,982;136,335

FA persistente – reversão:
elétrica x não persistente

-12,2587 368,1 0,9734 - -

FA persistente – reversão:
química x não persistente

-0,0692 0,5622 0,9021 0,933 0,310; 2,809

HAS = hipertensão arterial sistêmica; HVE = hipertrofia ventricular esquerda;   ICC = insuficiência cardíaca congestiva; valvopatia; DAC = doença ateroscle-
rótica coronariana; DA carótidas = doença aterosclerótica nas carótidas; TE prévio = evento tromboembólico prévio; DM = diabetes mellitus; IAM = infarto 
agudo do miocárdio; IMC = índice de massa corpórea; FA = fibrilação atrial.

Tabela 2 – Análise de regressão logística múltipla, modelando a probabilidade da ocorrência de AVE
Variáveis Parâmetros Estimados Erro Padrão p-Valor OR IC95%
DAC 3,5327 0,9444 0,0002 34,217 5,375; 217,808
TP 4,0906 0,8878 <,0001 59,774 10,491; 340,584

DAC = doença aterosclerótica nas carótidas; TP = tromboembolismo prévio.

Ainda, visando identificar os fatores associados ao risco de 
ocorrer AVE, por meio de uma análise de regressão logística 
univariada observou-se que a presença de doença ateros-
clerótica nas carótidas (33,3%) e tromboembolismo prévio 
(47,6%) demonstrou significância estatística (p < 0,0001); 
em contrapartida aos demais fatores não foram significati-
vos. Os resultados encontram-se na tabela 1.
A tabela 2 mostra os dados da análise de regressão logística 
múltipla, que confirma o fato da doença aterosclerótica nas 
carótidas e do tromboembolismo prévio, aumentar a pro-
babilidade de ocorrência de AVE.

DISCUSSÃO

Estima-se que 2,2 milhões de adultos nos EUA possuam fi-
brilação atrial, marcando-a como a arritmia sustentada de 
alta prevalência7. Segundo o estudo de Framingham é a ar-
ritmia supraventricular sustentada de maior prevalência e 

sua incidência aumenta progressivamente com a idade, e que 
mais se relaciona ao AVE . O Brasil ainda carece de dados 
estatísticos acerca da prevalência desta arritmia.
Considerando o ônus da morbidade, mortalidade e o alto 
custo que a FA atinge, é perfeitamente válido e recomendado 
a constante análise dos fatores de risco associados ao AVE em 
pacientes com FA. Estudo retrospectivo realizado nos EUA 
visando quantificar em larga escala o custo global da FA no 
país, demonstrou que o seu elevado custo total é devido às 
despesas de internação, e que estratégias de gestão para re-
duzir as internações relacionadas à FA se fazem necessárias8.
Por conseguinte, a detecção e correção dos fatores de risco 
para o AVE constituem um item de extrema importância no 
tratamento da doença. Atualmente é comprovado que o con-
trole dos fatores de risco reduz significativamente a incidên-
cia da doença, sendo assim, é de fundamental importância o 
conhecimento e a pesquisa9. Estudos multicêntricos como os 
realizados pelos grupos AFI, SPAF e The Stroke Risk in Atrial 
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Fibrillation Working Group, demonstraram alguns aspectos 
clínicos como fatores de risco ao AVE em pacientes com FA. 
Segundo estes estudos, evento tromboembólico prévio, ida-
de avançada, hipertensão e diabetes são os principais fatores 
de risco para AVE em pacientes com FA. 
Apesar dos fatores de risco estabelecidos pela literatura norte-
americana já terem sido amplamente descritos em várias pes-
quisas, ainda desconhecia-se a frequência e a importância de 
cada um deles em população brasileira de consultório.
Em relação aos aspectos clínicos da população estudada, 
observaram-se resultados diferentes daqueles apontados pela 
literatura. A doença aterosclerótica nas artérias carótidas e 
evento tromboembólico prévio são os fatores de risco que 
apresentaram maior impacto de associação com o AVE.
HAS, DM, HVE, ICC, valvopatia, DAC, dislipidemia e 
IAM prévios são os fatores de risco descritos na literatura 
que apresentam associação com AVE. Todavia, os resultados 
demonstraram que destes, apenas DM, ICC e IAM prévios 
apresentaram tendência de associação com AVE. Ainda foi 
observado que o IMC e o histórico de FA persistente tam-
bém apresentaram tal probabilidade. Mas após a realização 
da análise de probabilidade de associação destas caracterís-
ticas por meio do teste de Fisher nenhum deles apresentou 
significância estatística (p < 0,05). Tal diferença pode ser de-
corrente do número da amostra ser diferente. 
A estratificação de risco para tromboembolismo na FA é de 
grande importância e diversos esquemas já foram testados e 
descritos6,9. Não obstante, visando facilitar a estratificação do 
risco de AVE em pacientes com FA formulou-se um escore de 
risco denominado CHADS210. As letras que compõem esta 
sigla são os fatores de risco: insuficiência cardíaca, hiperten-
são arterial, idade > 75 anos (age), diabetes mellitus, e evento 
tromboembólico prévio (stroke). Neste escore, cada um dos 
fatores de risco recebe um ponto, exceto história prévia de 
AVE, que recebe dois pontos. Quanto maior o número de 
pontos detectado em determinado paciente, maior a proba-
bilidade de complicação tromboembólica, sendo que escores 
iguais ou maiores que 2 classificam o risco como moderado/
elevado indicando a necessidade de uso de anticoagulantes11.
De certa forma, os resultados do presente estudo são condi-
zentes com a literatura, quando demonstram a importância 
do evento tromboembólico prévio como fator de risco, bem 
como as probabilidades dos fatores ICC e DM na associação 
ao AVE (CHADS2). Apesar dos fatores de risco HAS e DM 
serem classificados no escore como significativos, não apresen-
taram diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). Ainda 
foi possível demonstrar o impacto da presença de doença ate-
rosclerótica nas carótidas como importante fator de risco para 
a população estudada; bem como a tendência de associação do 
AVE aos fatores de risco IMC e histórico de FA persistente.
Os demais fatores de risco já bem estabelecidos na literatu-
ra não demonstraram ter significado estatístico neste estudo, 
porém ressalta-se a importância de considerar que talvez o nú-

mero de pacientes estudados fosse insuficiente para demons-
trar resultados próximos aos da literatura, além do impacto 
de características epidemiológicas e genéticas distintas desta 
população. Em revisão epidemiológica, Ryder e Benjamin2 
demonstraram as diferentes prevalências da fibrilação atrial 
em diferentes países, o que corrobora com a hipótese de que 
características epidemiológicas e genéticas distintas alteram o 
significado dos fatores de risco em diferentes populações.
Diante do exposto, deduz-se que o conhecimento e contro-
le dos fatores de risco possam reduzir significativamente a 
incidência de AVE em pacientes com FA. Os fatores de ris-
co estabelecidos pela literatura norte-americana podem ser 
aplicados na população brasileira de consultório, levando-se 
em consideração que a importância de cada um como risco 
relativo varia de acordo com as características epidemiológi-
cas e genéticas da população em questão. Nesta perspectiva, 
levanta-se a necessidade de discussão sobre a importância de 
fatores de risco epidemiologicos, relacionados ao AVE em 
pacientes com FA na população brasileira.
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