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RESUMO 

A atorvastatina é um fármaco comumente usado para redução da síntese do 

colesterol e tratamento da hipercolesterolemia por inibir a 3-hidroxi-3-methyl-glutaril-

CoA (HMG-CoA) redutase. Recentemente, estudos têm demonstrado que as 

estatinas, além da sua ação hipolipemiante, potencialmente afetam o sistema 

nervoso autônomo, previnem ou melhoram a disfunção cardíaca através da inibição 

do estresse oxidativo e melhora da função endotelial. Considerando as 

inconsistências sobre o efeito da atorvastatina na pressão arterial (PA) em humanos 

e roedores, realizamos uma revisão sistemática com metanálises. Esse estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito da atorvastatina na PA e sua modulação autonômica, 

bem como esclarecer a relação entre as mudanças no colesterol sérico e estes 

efeitos. Por meio das bases de dados EMBASE, PubMed e Web of Science, foram 

identificados 1.412 artigos, dos quais 31 estudos clínicos randomizados e 44 estudos 

pré-clínicos foram selecionados. As populações de ensaios clínicos randomizados 

foram estratificadas de acordo com a PA basal e os níveis lipídicos e a sua 

qualidade metodológica foi avaliada usando a escala de Jadad, enquanto a análise 

de qualidade dos ensaios pré-clínicos foi avaliada pela Syrcle. Realizamos 

metanálises do efeito da atorvastatina na pressão arterial sistólica (PAS), diastólica e 

média, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca e barorreflexo. 

Análises estatísticas independentes foram realizadas para cada parâmetro dos 

estudos clínicos e pré-clínicos considerando todos os artigos incluídos e/ou cada 

estratificação. A atorvastatina reduz a PAS na população geral, em hipertensos e 

hiperlipidêmicos e em normotensos e hiperlipidêmicos em estudos paralelos 

randomizados, mas não afeta a PAS em indivíduos normotensos e 

normolipidêmicos. Embora o efeito da atorvastatina seja detectado em indivíduos 

hiperlipidêmicos, o coeficiente de meta-regressão para a associação da redução do 

LDL com a redução da PAS na população geral demonstrou que a redução da PAS 

não é correlacionada com a redução no colesterol. A metanálise de artigos pré-

clínicos demonstrou que a PAS foi reduzida em ratos hipertensos e 

normolipidêmicos tratados com atorvastatina [por exemplo, ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR)], mas não em ratos normotensos e normolipidêmicos (controles). 

Em resumo, a presente metanálise indica que a atorvastatina reduz a PA por 

mecanismos vasculares independentes dos níveis de LDL-c. Estudos adicionais são 
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necessários para estimar o envolvimento do sistema nervoso autônomo no efeito 

hipotensor da atorvastatina. 

Palavras-chave: Atorvastatina. Modulação autonômica. Pressão arterial. 

Variabilidade da frequência cardíaca. 

 

ABSTRACT 

Atorvastatin is a drug commonly used to reduce cholesterol synthesis and 

treat hypercholesterolemia by inhibiting 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA) 

reductase. Recently, studies have shown that statins, in addition to their lipid-

lowering action, potentially affect the autonomic nervous system and prevent or 

improve cardiac dysfunction by inhibiting oxidative stress and improving endothelial 

function. Considering the inconsistencies in the current literature on the effect of 

atorvastatin on blood pressure (BP) in humans and rodents, we performed a 

systematic review and meta-analyses on this tissue. This study aimed evaluate the 

effect of atorvastatin on BP and its autonomic modulation, as well as to clarify the 

relationship between changes in serum cholesterol and BP. Through a search in the 

EMBASE, PubMed and Web of Science databases, 1,412 articles were identified, 

from which 31 randomized clinical trials and 44 pre-clinical studies were selected. 

Populations from randomized clinical trial were stratified according to baseline BP 

and lipid levels and their methodological quality was assessed using the Jadad scale 

for clinical trials, while the quality of preclinical studies was assessed using Syrcle. 

We performed meta-analyses of the effect of atorvastatin on systolic (SBP), diastolic 

and mean blood pressure, heart rate, heart rate variability, and baroreflex. 

Independent statistical analyzes were performed for each parameter of the clinical 

and preclinical studies considering all included articles and/or each stratification. 

Atorvastatin reduces SBP in the overall population, in hypertensive and 

hyperlipidemic, and in normotensive and hyperlipidemic individuals in randomized 

parallel studies, but does not affect SBP in normotensive and normolipidemic 

individuals. Although an effect of atorvastatin was detected in hyperlipidemic 

individuals, the meta-regression coefficient for the association of LDL reduction with 

SBP reduction in the overall population demonstrated that SBP reduction is not 

dependent on the changes in plasma LDL-cholesterol. A meta-analysis of preclinical 

reports demonstrated that SBP was reduced in hypertensive and normolipidemic rats 



ix 
 

treated with atorvastatin [eg, spontaneously hypertensive rats (SHR)], but not in 

normotensive and normolipidemic rats (controls). In summary, the present meta-

analysis indicates that atorvastatin lowers BP by vascular mechanisms independent 

of LDL-cholesterol levels. Additional studies are needed to estimate the involvement 

of the autonomic nervous system in the BP-lowering effect of atorvastatin. 

 

Keywords: Atorvastatin. Autonomic modulation. Blood pressure. Heart rate 

variability. 
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1. INTRODUÇÃO 

A síndrome metabólica tornou-se uma epidemia global, e entre os distúrbios 

associados, a hipertensão é um foco particular de atenção devido às doenças 

decorrentes, aumentando os custos aos sistemas de saúde em todo o mundo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 26 milhões de mortes 

ocorram anualmente devido às doenças cardiovasculares (1). Dois dos principais 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, que muitas vezes ocorrem juntos, são 

hipertensão e dislipidemia (2).   

A hipertensão é o fator de risco mais comum para doença cardiovascular 

(incluindo doença coronariana, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, 

infarto do miocárdio, fibrilação atrial e doença arterial periférica), doença renal crônica 

e comprometimento cognitivo, adicionalmente é o principal contribuinte para todas as 

causas de morte e invalidez em todo o mundo (3). 

A pressão arterial (PA) corresponde a uma relação entre o débito cardíaco, 

elasticidade arterial e a resistência vascular periférica. A PA é extremamente fácil de 

alterar e pode ser afetada por muitas atividades (4). A PA e a perfusão de órgãos são 

controladas por uma variedade de sistemas de controle cardiovascular, como o 

reflexo barorreceptor e o sistema renina-angiotensina, e por mecanismos vasculares 

locais, como a liberação de óxido nítrico (NO) induzida por cisalhamento a partir do 

endotélio e da resposta vascular miogênica. Desvios na PA de seu ponto de ajuste 

ativam esses mecanismos na tentativa de restaurar a PA e/ou garantir a perfusão dos 

órgãos. No entanto, os tempos de resposta em que diferentes mecanismos 

cardiovasculares operam diferem consideravelmente, por exemplo, o controle da PA 

pelo sistema renina-angiotensina é mais lento do que o controle da PA por meio do 

reflexo barorreceptor (5).  

A PA pode ser controlada essencialmente por dois mecanismos: regulação 

neural, que é feita primariamente pelo sistema nervoso autônomo (associado aos 

barorreceptores e quimiorreceptores) e a regulação humoral, que é feita por uma 

variedade de substâncias liberadas por diferentes tipos celulares, como as células 

endoteliais e as células justaglomerulares. Alterações em um ou ambos os 

mecanismos de controle da PA (neural e/ou humoral) poderão resultar em elevação 

dos níveis pressóricos, instalando-se assim um quadro de hipertensão (6).  

A regulação da PA pelo sistema nervoso autônomo através dos 

barorreceptores e quimiorreceptores, em resposta a mudanças agudas na pressão 
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sanguínea (4). O barorreflexo é responsável pela regulação momento a momento da 

PA, exercendo importante papel na regulação da frequência cardíaca (FC), do débito 

cardíaco, da contratilidade miocárdica, da vasomotricidade e da distribuição regional 

do fluxo sanguíneo. A função primordial do barorreflexo é a de tamponar variações 

bruscas da PA, em diferentes situações comportamentais (exercício físico, mudança 

de postura, sono, etc.). O barorreflexo se inicia a partir da ativação dos 

barorreceptores arteriais, que são mecanorreceptores agrupados na crossa da aorta e 

no seio carotídeo. Os barorreceptores aórticos são arborizações nervosas, localizadas 

na aorta ascendente, cujas terminações são constituídas de fibras nervosas aferentes 

mielínicas, de condução rápida, e amielínicas, de condução lenta (7). 

O barorreceptor carotídeo responde a aumentos e diminuições da PA e envia 

sinais aferentes através do nervo glossofaríngeo. Em modelos experimentais 

comumente usados em laboratório, fibras nervosas originárias nos 

mecanorreceptores aórticos se dirigem ao sistema nervoso central, através do nervo 

vago ou formando um nervo fino, o nervo depressor aórtico  (7).  O nervo depressor 

aórtico é, primariamente, um conjunto de fibras aferentes que transmitem informações 

oriundas de alterações da PA a partir dos barorreceptores arteriais aos centros de 

controle cardiovascular localizados no sistema nervoso central. Este mecanismo é 

responsável pela regulação reflexa da função cardíaca e vascular, promovendo 

ajustes nos centros vasoconstritor e vasodilatador, atuando simultaneamente sobre os 

sistemas simpático e parassimpático. Desta forma, contribui para o aumento da 

atividade vagal cardíaca e inibição de descargas simpáticas para vasos e coração, 

garantindo a manutenção dos níveis pressóricos dentro de uma faixa de normalidade 

(8).  

Os barorreceptores enviam sinais em resposta à distorção física vascular. O 

estiramento do vaso leva a um aumento na frequência de disparo do potencial de 

ação (Fig. 1) retransmitido das terminações sensoriais localizadas na túnica 

adventícia da artéria. Esses potenciais de ação são transmitidos ao núcleo do trato 

solitário, que sinaliza para os neurônios autônomos afetando o sistema 

cardiovascular. A ativação do barorreceptor aórtico durante o aumento da PA inibe 

efetivamente a resposta do nervo simpático eferente. Por outro lado, se a PA de um 

indivíduo cair, como no choque hipovolêmico, a frequência de disparo do potencial de 

ação proveniente dos barorreceptores diminuirá, devido à despolarização reduzida; 
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isso levaria à redução da inibição da atividade simpática, resultando em um reflexo 

para aumentar a pressão (4). 

Os barorreceptores de baixa pressão estão presentes no sistema venoso de 

baixa pressão, eles existem dentro de grandes veias, vasos pulmonares e dentro das 

paredes do átrio direito e ventrículo (3). O sistema venoso tem complacência cerca de 

30 vezes maior do que o sistema arterial. Mudanças no volume sanguíneo influenciam 

amplamente os barorreceptores no sistema venoso (3). A diminuição da frequência 

nos potenciais de ação (Fig. 1) em cenários de baixa pressão leva à secreção de 

hormônio antidiurético, renina e aldosterona. Isso leva a um efeito a jusante para 

regular a PA (4).  

 

Figura 1. Resposta dos barorreceptores arteriais a alterações da pressão arterial. 

 

O traçado superior em cada painel mostra uma onda de pressão arterial, as linhas verticais 

nos traçados inferiores representam potenciais de ação registrados de um barorreceptor de 

seio carotídeo (9). 
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Os quimiorreceptores estão localizados na aorta e carótida e respondem a 

estímulos químicos de pressão parcial de oxigênio (O2), pressão parcial de dióxido de 

carbono (CO2) e pH, sendo extremamente importantes nos estados de anóxia e/ou 

hipóxia (6). Os quimiorreflexos são os principais mecanismos de controle e regulação 

das respostas ventilatórias às mudanças de concentração do O2 e CO2 arterial (10). 

Os quimiorreceptores periféricos localizados nos corpos carotídeos e aórtico, com 

aferências para o centro respiratório no bulbo e para o núcleo do trato solitário, 

respondem primariamente à hipóxia. Os quimiorreceptores centrais, localizados na 

superfície ventral da medula espinhal, respondem primariamente à hipercapnia. 

Ambas as respostas às alterações da concentração de O2 e CO2, respectivamente, 

aumentam a ventilação pulmonar (10). Quase simultaneamente, outro conjunto de 

neurônios que chega ao núcleo do trato solitário induz aumento na atividade nervosa 

simpática. Ambos os mecanismos quimiorreceptores exercem grande influência no 

controle neural da circulação, especialmente em situações envolvendo mudanças 

marcantes na concentração arterial de O2 e/ou CO2 (10). A ativação do quimiorreflexo 

causa aumento da atividade simpática, FC, PA e volume minuto. No entanto, o 

aumento do volume minuto e da PA, pelo feedback negativo, provoca inibição da 

resposta simpática à ativação do quimiorreflexo. Dessa forma, quimiorreflexos 

desencadeiam diversas respostas cardiovasculares e respiratórias, com interações 

complexas entre estas respostas (10). 

Quedas da pressão parcial de O2 arterial abaixo de seu valor basal (100 

mmHg) determinam pequenos aumentos da frequência de disparo das células 

quimiossensíveis, que são intensamente ativadas quando a pressão parcial de O2 

arterial atinge valores abaixo de 50 mmHg, sendo que valores da pressão parcial de 

O2 próximos a 40 mmHg indicam a maior atividade das células quimiossensíveis 

(10,11). 

Uma quantidade considerável de evidências sugere que existe um outro 

mecanismo de controle da PA de curto prazo, além do reflexo barorreceptor e 

quimioreceptor. Este sistema de resposta rápida atua no local da vasculatura por 

alterações na pressão sanguínea arterial que levam a alterações correspondentes no 

estresse de cisalhamento vascular. Este estímulo mecânico causa um aumento no 

conteúdo citosólico de Ca2+ nas células endoteliais. O complexo Ca2+-calmodulina 

resultante aumenta a atividade da isoforma endotelial da óxido nítrico sintase (eNOS). 

O óxido nítrinco (NO) formado, subsequentemente, se difunde nas células do músculo 
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liso vascular adjacente, onde ativa a enzima guanilil ciclase, isso leva a um aumento 

no cGMP, que atua reduzindo a concentração intracelular de Ca2+ livre. Assim, a 

resistência vascular diminui e a PA é mantida em seu valor inicial (13). 

A atorvastatina é um potente fármaco comumente usado para redução do 

colesterol no tratamento da hipercolesterolemia, inibindo a 3-hidroxi-3-metilglutaril-

Coenzima A (HMGCoA) redutase, enzima que catalisa o passo limitante da síntese de 

colesterol (14). Mais recentemente, estudos têm demonstrado que as estatinas 

potencialmente afetam o sistema nervoso autônomo (15) e também previnem ou 

melhoraram a disfunção cardíaca através da inibição do estresse oxidativo (15,16, 

17), inflamação (19) e melhora da função endotelial (20). Estes efeitos pleiotrópicos 

sugerem um potencial efeito hipotensor da atorvastatina. 

Embora estudos clínicos tenham investigado os efeitos da atorvastatina na PA 

em pacientes com insuficiência cardíaca ou hipertensão, os resultados encontrados 

não têm sido consistentes, pois alguns trabalhos mostram que o tratamento com esta 

estatina está associado a reduções significativas nos níveis de PA (20,21,22), 

enquanto outros achados não confirmaram este efeito (23,24,25,26,27). Estudos 

realizados em roedores também são inconsistentes. A administração de atorvastatina 

(10 mg.kg-1.dia por 11 semanas) reduz os níveis de PA sistólica (PAS), diastólica 

(PAD) e média (PAM) em ratos saudáveis e hipertensos (29). Entretanto, a dose de 

50 mg.kg-1.dia por 30 ou por 60 dias reduz a PA em ratos hipertensos, sem alterar a 

PA em ratos normotensos (29,30). Outros estudos realizados em ratos com 

hipertensão induzida mostram que o tratamento com atorvastatina reduz a PAS 

(31,32). Ratos com diabetes induzida apresentam redução em 28% na PAS após o 

tratamento com atorvastatina na dose de 20 mg.kg-1.dia por 8 semanas (34). 

Entretanto, a administração de atorvastatina na dose de 20 mg.kg-1.dia por 28 dias em 

ratos com hipertensão induzida não altera a PAS e a FC em ratos hipertensos (35). 

Posteriormente KISHI e seus colaboradores descreveram que a administração de 

atorvastatina 20 mg.kg-1.dia por 4 semanas não reduz a PAM em ratos hipertensos 

(36). Desta forma, estes estudos sugerem que o efeito hipotensor da atorvastatina 

pode ser dependente da dose e/ou do tempo de tratamento.  

Os efeitos da atorvastatina na FC também são controversos. Vários estudos 

demonstram que a atorvastatina não altera a FC em pacientes com hipertensão, 

insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana (36,22,27,26,25,24), contudo o 

estudo de KOH e seus colaboradores mostra uma ligeira redução na FC de pacientes 
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com hipertensão (21). Até o momento apenas um grupo de pesquisa tem investigado 

o efeito da atorvastatina na FC de roedores, sendo demonstrado que a administração 

oral de atorvastatina em ratos hipertensos não reduz a FC (34,35), mas a 

administração central no ventrículo lateral esquerdo do cérebro reduz 

significativamente a FC em ratos hipertensos (38).  

Desde 1999, tem sido demonstrado que níveis séricos elevados de LDL-c e 

hipercolesterolemia estão associados à diminuição da variabilidade da FC (HRV) em 

pacientes com e sem infarto do miocárdio ou disfunção ventricular esquerda, 

sugerindo que todos os indivíduos com dislipidemia apresentavam disfunção do 

sistema nervoso autônomo e aumento do risco de morte súbita cardíaca (38,39). A 

HRV é uma propriedade emergente de sistemas reguladores interdependentes que 

operam em diferentes escalas de tempo para se adaptarem a desafios e alcançar um 

desempenho ótimo (41). São calculadas as medidas no domínio do tempo, as quais 

incluem os intervalos médios normais (NN) batimento a batimento, o desvio padrão 

entre os intervalos NN (SDNN) e a raiz quadrada da média do quadrado de 

sucessivas diferenças (RMSSD). Os índices do domínio do tempo quantificam a 

variância nos intervalos entre batimentos usando medidas estatísticas, sendo a mais 

comumente usada o SDNN (42). O RMSSD reflete a variância de batimento a 

batimento na FC e é a principal medida do domínio do tempo usada para estimar a 

modulação vagal, ou seja, quanto maior o valor de RMSSD maior será a atividade do 

sistema nervoso parassimpático (41). Na HRV no domínio da frequência, às 

oscilações da banda de alta frequência (HF) também correspondem à modulação 

vagal sobre o coração, ocorrendo na mesma frequência da respiração (41). As 

oscilações do componente oscilatório em banda de baixa frequência (LF) da FC estão 

associadas principalmente as oscilações rítmicas da modulação simpática sobre o 

coração, enquanto a banda LF da PA reflete as oscilações rítmicas da modulação 

simpática sobre o coração e os vasos (41). Também é visto que uma baixa razão 

LF/HF da FC reflete uma maior atividade parassimpática em relação à atividade 

simpática e uma alta razão LF/HF pode indicar uma maior atividade simpática em 

relação à atividade parassimpática (41). A análise da variabilidade por métodos 

lineares é a mais utilizada e reflete indicativos sobre a modulação simpática e vagal, 

porém a análise da variabilidade realizada por métodos não lineares, representada 

pela dinâmica simbólica e entropia, constitui uma outra ferramenta para avaliar a 

modulação autonômica cardíaca (43).  
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Na literatura há uma inconsistência quanto ao efeito da atorvastatina na 

modulação autonômica avaliada pelos parâmetros da HRV. Com exceção de apenas 

um estudo (38), os autores têm investigado o efeito da atorvastatina na modulação 

autonômica para o sistema cardiovascular utilizando séries temporais do intervalo 

cardíaco provenientes do eletrocardiograma. Pacientes tratados com atorvastatina 

não apresentam alterações nos índices de HRV no domínio do tempo, isto é, média e 

SDNN da FC (23,36,43,44). Entretanto, outros estudos demonstram que pacientes 

tratados com atorvastatina apresentam aumento do SDNN acompanhando de 

aumento do RMSSD (24,45,46), sugerindo aumento na HRV e na atividade do 

sistema nervoso parassimpático.  

Embora alguns estudos demonstrem que pacientes tratados com atorvastatina 

não apresentem alterações nos índices de HRV no domínio da frequência, avaliada 

pela banda LF ou pela razão das bandas LF/HF (26,47,36,46), outros estudos 

demonstram que pacientes tratados com atorvastatina reduzem a banda LF assim 

como a razão das bandas LF/HF (23,45), sugerindo redução na atividade do sistema 

nervoso simpático para o coração. O único estudo realizado em roedor investigou o 

efeito da administração central de atorvastatina na variabilidade da PAS em ratos 

hipertensos, demonstrando uma diminuição na banda LF (38), portanto, sugerindo 

uma redução na atividade do sistema nervoso simpático para o coração e vasos.  

Nenhum estudo na literatura avalia o efeito da atorvastatina no tônus do 

sistema nervoso simpático e parassimpático através da administração de drogas 

agonistas e antagonistas do sistema nervoso autônomo. 

Estudos observacionais têm demonstrado que atorvastatina induz aumento na 

sensibilidade do barorreflexo. Adicionalmente, estudos conduzidos em humanos 

(27,46,48) e roedores (34,37) têm demonstrado que a atorvastatina aumenta a 

sensibilidade do barorreflexo espontâneo. O tratamento com atorvastatina em 

pacientes com hipertensão e hipercolesterolemia induz um aumento de 33,5 % na 

sensibilidade do barorreflexo, quando comparado ao paciente hipertenso sem uso da 

estatina (28). Em um estudo prospectivo, foi verificado que a atorvastatina aumenta 

em 11% a sensibilidade do barorreflexo espontâneo em indivíduos diabéticos (49). 

Previamente foi demonstrado que administração de atorvastatina aumenta a 

sensibilidade do barorreflexo, sem afetar os componentes oscilatórios de baixa e alta 

frequência (LF e HF) da HRV (47). Em ratos hipertensos, a atorvastatina oral aumenta 

a sensibilidade do barorreflexo espontâneo em 60% comparado ao grupo não tratado 
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(35). A administração central de atorvastatina também induz aumento de 23% na 

sensibilidade barorreflexo em ratos hipertensos (38). Este efeito é acompanhado de 

redução no componente LF da variabilidade da PAS (38). Também existem indícios 

na literatura que as estatinas promovem melhora na sensibilidade do barorreflexo 

induzido. O tratamento com atorvastatina de pacientes com hipercolesterolemia induz 

melhora na sensibilidade barorreflexa induzida por noradrenalina (50). Os autores 

sugerem que este efeito é provavelmente atribuível às estatinas que melhoram a 

função endotelial e o NO vascular (50).  

Considerando as evidências e inconsistências sobre o efeito da atorvastatina 

na pressão arterial e na FC em humanos e roedores, realizamos uma revisão 

sistemática com metanálises sobre essas questões. Esta revisão avaliou se o 

tratamento com atorvastatina melhora a função cardiovascular através da redução da 

PA. Também foi avaliado se o tratamento com atorvastatina reduz a PA através de 

mecanismos autonômicos. Os resultados da nossa metanálise de estudos clínicos 

randomizados e ensaios pré-clínicos nos proporcionará discutir se o fármaco 

atorvastatina pode ser utilizado na prevenção de complicações cardiovasculares. 

Sendo assim, este estudo contribuirá para formulação de protocolos sobre 

reposiocionamento do fármaco atorvastatina. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral: Avaliar sistematicamente, por metanálise, o efeito da 

atorvastatina na pressão arterial e na modulação autonômica cardiovascular 

em humanos e roedores. 

 

2.2. Objetivos específicos: Revisar sistematicamente estudos sobre o efeito da 

atorvastatina na pressão arterial e sua modulação autonômica, avaliando 

especificamente os seguintes parâmetros:  

 

 Pressão arterial (sistólica, diastólica e/ou média).  

 Variabilidade da frequência cardíaca  

 Domínio do Tempo (SDNN. RMSSD. pNN50)  

 Domínio da Frequência (LF, HF, LF/HF)  

 Barorreflexo  

 

Sempre que possível, a metanálise e a meta-regressão dos dados foram 

realizadas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Protocolo de pesquisa 

Este estudo seguiu as diretrizes descritas nos Itens de Protocolo para Revisões 

Sistemáticas e Metanálises (PRISMA) (51). 

 

3.2. Definição da questão de pesquisa 

Devido a inconsistência dos resultados de estudos primários sobre o efeito da 

atorvastatina em parâmetros cardiovasculares realizamos esta revisão sistemática 

com metanálise para avaliar se essa intervenção medicamentosa em humanos ou 

roedores diminui a PA e/ou aumenta a HRV. 

Para a seleção dos estudos primários, usamos o acrônimo PICOS (População, 

Intervenção, Comparação, Desfecho, Delineamento do estudo) (52) para determinar a 

elegibilidade geral dos estudos, conforme apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Critérios para elegibilidade dos estudos primários. 

População: humanos e ratos;  

Intervenção: terapia com atorvastatina;  

Comparação: os valores após o tratamento com atorvastatina foram 

comparados com a linha de base ou placebo / controle;  

Desfecho: pressão arterial, frequência cardíaca, barorreflexo, variação da 

frequência cardíaca;  

Delineamento do estudo: ensaios randomizados controlados ou pré-clínicos.  

 

3.3. Fontes de informação e Estratégia de busca 

A busca pelos artigos primários foi realizada nos seguintes bancos de dados 

Embase, Pubmed e Web of Science (17 de setembro de 2021) através dos seguintes 

termos MeSH de pesquisa: (“atorvastatin” OR “lipitor” OR “liptonorm” OR “CI 981”) 

AND (“baroreflex” OR “autonomic nervous system” OR “blood pressure” OR “pulse 

pressure” OR “heart rate” OR “heart rate variability”). Detalhes da estratégia de busca 

são apresentados no Quadro 2. Além disso, foram analisadas as referências citadas 

nos estudos primários e em revisões sistemáticas identificadas (52,53,54,55) a fim de 

verificar se havia algum estudo relevante que não havia sido contemplado pela 

estratégia de busca previamente realizada. Entretanto, todos os estudos analisados 
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nas listas de referências haviam sido incluídos através dos bancos de dados. Os 

estudos que preencheram os critérios de elegibilidade, mas não tivemos possibilidade 

de acesso, foram solicitados aos autores destes artigos (56,57). Adicionalmente, a 

bibliotecária responsável pelo Campus CCO da Universidade Federal de São João 

Del-Rei também foi contactada. Entretanto, não conseguimos acesso a estes dois 

artigos. 

Após a finalização das estratégias de busca em cada base de dados, 

importamos todos os estudos obtidos para uma ferramenta computacional de apoio à 

revisão sistemática denominada “StArt versão 3.4-32 (State of the Art through 

Systematic Review)”. Esta ferramenta favoreceu a organização dos estudos de 

acordo com cada base de dados, além de contribuir com a observação de estudos 

duplicados e a separação dos estudos incluídos e excluídos na fase de seleção e 

extração de dados.  

Dois revisores realizaram buscas independentes e incluíram todos os artigos 

relevantes publicados, sem restrição de data de publicação. Sempre que houve 

discordância entre os revisores, uma reunião de consenso foi realizada.  

 

Quadro 2. Estratégia de busca utilizada nas bases de dados 17/09/2021. 

Banco de dados Estatégia de busca 

Embase Query(atorvastatin*:ti,ab,kw OR lipitor*:ti,ab,kw OR 
liptonorm*:ti,ab,kw OR 'ci 981':ti,ab,kw OR 'ci 
981*':ti,ab,kw OR ci981*:ti,ab,kw OR 'atorvastatin 
calcium':ti,ab,kw OR 'atorvastatin, calcium salt':ti,ab,kw 
OR 'atorvastatin calcium hydrate':ti,ab,kw OR 
'atorvastatin calcium anhydrous':ti,ab,kw OR 'atorvastatin 
calcium trihydrate':ti,ab,kw) AND ((baroreflex*:ti,ab,kw OR 
'baroreceptor reflexes':ti,ab,kw OR 'reflexes, 
baroreceptor':ti,ab,kw OR baroreflexes*:ti,ab,kw OR 
'baroreceptor reflex':ti,ab,kw OR 'reflex, 
baroreceptor':ti,ab,kw OR 'autonomic nervous 
systems':ti,ab,kw OR 'system, autonomic 
nervous':ti,ab,kw OR 'systems, autonomic 
nervous':ti,ab,kw OR 'nervous system, 
autonomic':ti,ab,kw OR 'nervous systems, 
autonomic':ti,ab,kw OR 'visceral nervous system':ti,ab,kw 
OR 'nervous system, visceral':ti,ab,kw OR 'nervous 
systems, visceral':ti,ab,kw OR 'system, visceral 
nervous':ti,ab,kw OR 'systems, visceral nervous':ti,ab,kw 
OR 'visceral nervous systems':ti,ab,kw OR 'vegetative 
nervous system':ti,ab,kw OR 'nervous system, 
vegetative':ti,ab,kw OR 'nervous systems, 
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vegetative':ti,ab,kw OR 'system, vegetative 
nervous':ti,ab,kw OR 'systems, vegetative 
nervous':ti,ab,kw OR 'vegetative nervous 
systems':ti,ab,kw OR 'sympathetic nervous 
system':ti,ab,kw OR 'nervous system, 
sympathetic':ti,ab,kw OR 'nervous systems, 
sympathetic':ti,ab,kw OR 'sympathetic nervous 
systems':ti,ab,kw OR 'system, sympathetic 
nervous':ti,ab,kw OR 'systems, sympathetic 
nervous':ti,ab,kw OR 'parasympathetic nervous 
system':ti,ab,kw OR 'nervous system, 
parasympathetic':ti,ab,kw OR 'nervous systems, 
parasympathetic':ti,ab,kw OR 'parasympathetic nervous 
systems':ti,ab,kw OR 'system, parasympathetic 
nervous':ti,ab,kw OR 'systems, parasympathetic 
nervous':ti,ab,kw OR 'blood pressure':ti,ab,kw OR 
'pressure, blood':ti,ab,kw OR 'diastolic pressure':ti,ab,kw 
OR 'pressure, diastolic':ti,ab,kw OR 'pulse 
pressure':ti,ab,kw OR 'pressure, pulse':ti,ab,kw OR 
'systolic pressure':ti,ab,kw OR 'pressure, systolic':ti,ab,kw 
OR 'pressures, systolic':ti,ab,kw OR 'heart rate':ti,ab,kw 
OR 'heart rates':ti,ab,kw OR 'rate, heart':ti,ab,kw OR 
'rates, heart':ti,ab,kw OR 'pulse rate':ti,ab,kw OR 'pulse 
rates':ti,ab,kw OR 'rate, pulse':ti,ab,kw OR 'rates, 
pulse':ti,ab,kw OR 'cardiac rate':ti,ab,kw OR 'cardiac 
rates':ti,ab,kw OR 'rate, cardiac':ti,ab,kw OR 
heartbeat*:ti,ab,kw OR heartbeats*:ti,ab,kw OR 'control, 
heart rate':ti,ab,kw OR 'heart rate control':ti,ab,kw OR 
'rate control, heart':ti,ab,kw OR 'cardiac 
chronotropy':ti,ab,kw OR 'chronotropy, cardiac':ti,ab,kw 
OR 'chronotropism, cardiac':ti,ab,kw OR 'cardiac 
chronotropism':ti,ab,kw OR 'arterial pressure':ti,ab,kw OR 
'arterial pressures':ti,ab,kw OR 'pressure, arterial':ti,ab,kw 
OR 'pressures, arterial':ti,ab,kw OR 'arterial 
tension':ti,ab,kw OR 'arterial tensions':ti,ab,kw OR 
'tension, arterial':ti,ab,kw OR 'tensions, arterial':ti,ab,kw 
OR 'blood pressure, arterial':ti,ab,kw OR 'arterial blood 
pressure':ti,ab,kw OR 'arterial blood pressures':ti,ab,kw 
OR 'blood pressures, arterial':ti,ab,kw OR 'pressure, 
arterial blood':ti,ab,kw OR 'pressures, arterial 
blood':ti,ab,kw OR 'aortic pulse pressure':ti,ab,kw OR 
'aortic pulse pressures':ti,ab,kw OR 'pressure, aortic 
pulse':ti,ab,kw OR 'pressures, aortic pulse':ti,ab,kw OR 
'pulse pressure, aortic pulse':ti,ab,kw) AND 'pressures, 
aortic':ti,ab,kw OR 'mean arterial pressure':ti,ab,kw OR 
'arterial pressure, mean':ti,ab,kw OR 'arterial pressures, 
mean':ti,ab,kw OR 'mean arterial pressures':ti,ab,kw OR 
'pressure, mean arterial':ti,ab,kw OR 'pressures, mean 
arterial':ti,ab,kw OR 'aortic pressure':ti,ab,kw OR 'aortic 
pressures':ti,ab,kw OR 'pressure, aortic':ti,ab,kw OR 
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'pressures, aortic':ti,ab,kw OR 'aortic tension':ti,ab,kw OR 
'aortic tensions':ti,ab,kw OR 'tension, aortic':ti,ab,kw OR 
'tensions, aortic':ti,ab,kw OR 'blood pressure, 
aortic':ti,ab,kw OR 'aortic blood pressure':ti,ab,kw OR 
'aortic blood pressures':ti,ab,kw OR 'blood pressures, 
aortic':ti,ab,kw OR 'pressure, aortic blood':ti,ab,kw OR 
'pressures, aortic blood':ti,ab,kw OR 'mean aortic 
pressure':ti,ab,kw OR 'aortic pressure, mean':ti,ab,kw OR 
'aortic pressures, mean':ti,ab,kw OR 'mean aortic 
pressures':ti,ab,kw OR 'pressure, mean aortic':ti,ab,kw 
OR 'pressures, mean aortic':ti,ab,kw OR 'heart rate 
variability':ti,ab,kw) 

Pubmed  ("Atorvastatin"[Title/Abstract] OR (((("3R"[All Fields] AND 
"5R"[All Fields]) AND "7"[All Fields]) AND (((("2"[All 
Fields] AND "4-Fluorophenyl"[All Fields]) AND "5 
isopropyl 3 phenyl 4"[All Fields]) AND 
"phenylcarbamoyl"[All Fields]) AND "1h pyrrol 1 yl"[All 
Fields])) AND (("3"[All Fields] AND "5-
dihydroxyheptanoic"[All Fields]) AND 
"acid"[Title/Abstract])) OR "atorvastatin 
calcium"[Title/Abstract] OR "atorvastatin calcium 
salt"[Title/Abstract] OR "Liptonorm"[Title/Abstract] OR 
"Lipitor"[Title/Abstract] OR "atorvastatin calcium 
hydrate"[Title/Abstract] OR (("Atorvastatin"[MeSH Terms] 
OR "Atorvastatin"[All Fields] OR ("Atorvastatin"[All Fields] 
AND "Calcium"[All Fields]) OR "atorvastatin calcium"[All 
Fields]) AND "Anhydrous"[Title/Abstract]) OR "CI-
981"[Title/Abstract] OR "CI-981"[Title/Abstract] OR 
"CI981"[Title/Abstract] OR "atorvastatin calcium 
trihydrate"[Title/Abstract]) AND 
("baroreflex"[Title/Abstract] OR "baroreceptor 
reflexes"[Title/Abstract] OR "reflexes 
baroreceptor"[Title/Abstract] OR 
"Baroreflexes"[Title/Abstract] OR "baroreceptor 
reflex"[Title/Abstract] OR "reflex 
baroreceptor"[Title/Abstract] OR ("blood 
pressure"[Title/Abstract] OR "pressure 
blood"[Title/Abstract] OR "diastolic 
pressure"[Title/Abstract] OR "pressure 
diastolic"[Title/Abstract] OR "pulse 
pressure"[Title/Abstract] OR "pressure 
pulse"[Title/Abstract] OR "systolic 
pressure"[Title/Abstract] OR "pressure 
systolic"[Title/Abstract] OR "pressures 
systolic"[Title/Abstract]) OR ("arterial 
pressure"[Title/Abstract] OR "arterial 
pressures"[Title/Abstract] OR "pressure 
arterial"[Title/Abstract] OR "pressures 
arterial"[Title/Abstract] OR "arterial tension"[Title/Abstract] 
OR "arterial tensions"[Title/Abstract] OR "tension 
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arterial"[Title/Abstract] OR "tensions 
arterial"[Title/Abstract] OR "blood pressure 
arterial"[Title/Abstract] OR "arterial blood 
pressure"[Title/Abstract] OR "arterial blood 
pressures"[Title/Abstract] OR "blood pressures 
arterial"[Title/Abstract] OR "pressure arterial 
blood"[Title/Abstract] OR "pressures arterial 
blood"[Title/Abstract] OR "aortic pulse 
pressure"[Title/Abstract] OR "aortic pulse 
pressures"[Title/Abstract] OR "pressure aortic 
pulse"[Title/Abstract] OR "pressures aortic 
pulse"[Title/Abstract] OR "pulse pressure 
aortic"[Title/Abstract] OR "pulse pressures 
aortic"[Title/Abstract] OR "mean arterial 
pressure"[Title/Abstract] OR "arterial pressure 
mean"[Title/Abstract] OR "arterial pressures 
mean"[Title/Abstract] OR "mean arterial 
pressures"[Title/Abstract] OR "pressure mean 
arterial"[Title/Abstract] OR "pressures mean 
arterial"[Title/Abstract] OR "aortic pressure"[Title/Abstract] 
OR "aortic pressures"[Title/Abstract] OR "pressures 
aortic"[Title/Abstract] OR "aortic tension"[Title/Abstract] 
OR "aortic tensions"[Title/Abstract] OR "tension 
aortic"[Title/Abstract] OR "tensions aortic"[Title/Abstract] 
OR "blood pressure aortic"[Title/Abstract] OR "aortic 
blood pressure"[Title/Abstract] OR "aortic blood 
pressures"[Title/Abstract] OR "blood pressures 
aortic"[Title/Abstract] OR "pressure aortic 
blood"[Title/Abstract] OR "pressures aortic 
blood"[Title/Abstract] OR "mean aortic 
pressure"[Title/Abstract] OR "aortic pressure 
mean"[Title/Abstract] OR "aortic pressures 
mean"[Title/Abstract] OR "mean aortic 
pressures"[Title/Abstract] OR "pressure mean 
aortic"[Title/Abstract] OR "pressures mean 
aortic"[Title/Abstract]) OR ("heart rates"[Title/Abstract] OR 
"heart rates"[Title/Abstract] OR "rate heart"[Title/Abstract] 
OR "cardiac rate"[Title/Abstract] OR "cardiac 
rates"[Title/Abstract] OR "rate cardiac"[Title/Abstract] OR 
"pulse rate"[Title/Abstract] OR "pulse rates"[Title/Abstract] 
OR "rate pulse"[Title/Abstract] OR 
"Heartbeat"[Title/Abstract] OR "Heartbeats"[Title/Abstract] 
OR "cardiac chronotropy"[Title/Abstract] OR 
("Chronotropy"[All Fields] AND "Cardiac"[Title/Abstract]) 
OR (("chronotropic"[All Fields] OR "chronotropically"[All 
Fields] OR "Chronotropism"[All Fields]) AND 
"Cardiac"[Title/Abstract]) OR "cardiac 
chronotropism"[Title/Abstract] OR "heart rate 
control"[Title/Abstract] OR "control heart 
rate"[Title/Abstract] OR "rate control heart"[Title/Abstract]) 
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OR ("sympathetic nervous system"[Title/Abstract] OR 
"nervous system sympathetic"[Title/Abstract] OR 
"nervous systems sympathetic"[Title/Abstract] OR 
"sympathetic nervous systems"[Title/Abstract] OR 
"system sympathetic nervous"[Title/Abstract] OR 
"systems sympathetic nervous"[Title/Abstract]) OR 
("autonomic nervous system"[Title/Abstract] OR 
"autonomic nervous systems"[Title/Abstract] OR "nervous 
system autonomic"[Title/Abstract] OR "nervous systems 
autonomic"[Title/Abstract] OR "system autonomic 
nervous"[Title/Abstract] OR "systems autonomic 
nervous"[Title/Abstract] OR "visceral nervous 
system"[Title/Abstract] OR "nervous system 
visceral"[Title/Abstract] OR "nervous systems 
visceral"[Title/Abstract] OR (("drug delivery 
systems"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] AND 
"delivery"[All Fields] AND "Systems"[All Fields]) OR "drug 
delivery systems"[All Fields] OR "System"[All Fields] OR 
"system s"[All Fields] OR "Systems"[All Fields]) AND 
"visceral nervous"[Title/Abstract]) OR (("drug delivery 
systems"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] AND 
"delivery"[All Fields] AND "Systems"[All Fields]) OR "drug 
delivery systems"[All Fields] OR "System"[All Fields] OR 
"system s"[All Fields] OR "Systems"[All Fields]) AND 
"visceral nervous"[Title/Abstract]) OR "visceral nervous 
systems"[Title/Abstract] OR "vegetative nervous 
system"[Title/Abstract] OR "nervous system 
vegetative"[Title/Abstract] OR (("anxiety"[MeSH Terms] 
OR "anxiety"[All Fields] OR "Nervous"[All Fields]) AND 
"systems vegetative"[Title/Abstract]) OR "system 
vegetative nervous"[Title/Abstract] OR (("drug delivery 
systems"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] AND 
"delivery"[All Fields] AND "Systems"[All Fields]) OR "drug 
delivery systems"[All Fields] OR "System"[All Fields] OR 
"system s"[All Fields] OR "Systems"[All Fields]) AND 
"vegetative nervous"[Title/Abstract]) OR "vegetative 
nervous systems"[Title/Abstract]) OR ("parasympathetic 
nervous system"[Title/Abstract] OR "nervous system 
parasympathetic"[Title/Abstract] OR "nervous systems 
parasympathetic"[Title/Abstract] OR "parasympathetic 
nervous systems"[Title/Abstract] OR "system 
parasympathetic nervous"[Title/Abstract] OR (("drug 
delivery systems"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] 
AND "delivery"[All Fields] AND "Systems"[All Fields]) OR 
"drug delivery systems"[All Fields] OR "System"[All 
Fields] OR "system s"[All Fields] OR "Systems"[All 
Fields]) AND "parasympathetic nervous"[Title/Abstract])) 
OR ("heart rate variability"[Title/Abstract] OR "time 
domain"[Title/Abstract] OR "frequency 
domain"[Title/Abstract] OR "linear 
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methods"[Title/Abstract] OR "high 
frequency"[Title/Abstract] OR "low 
frequency"[Title/Abstract])) 

Web of science TS=(atorvastatin* OR Lipitor* OR Liptonorm* OR "CI 981" 
OR CI-981* OR CI981* OR  "Atorvastatin Calcium" OR 
"Atorvastatin, Calcium Salt" OR "Atorvastatin Calcium 
Hydrate" OR "Atorvastatin Calcium Anhydrous" OR 
"Atorvastatin Calcium Trihydrate") AND TS=(Baroreflex* 
OR “Baroreceptor Reflexes” OR “Reflexes, Baroreceptor” 
OR Baroreflexes* OR “Baroreceptor Reflex” OR “Reflex, 
Baroreceptor” OR “Autonomic Nervous Systems” OR 
“System, Autonomic Nervous” OR “Systems, Autonomic 
Nervous” OR “Nervous System, Autonomic” OR “Nervous 
Systems, Autonomic” OR “Visceral Nervous System” OR 
“Nervous System, Visceral” OR “Nervous Systems, 
Visceral” OR “System, Visceral Nervous” OR “Systems, 
Visceral Nervous” OR “Visceral Nervous Systems” OR 
“Vegetative Nervous System” OR “Nervous System, 
Vegetative” OR “Nervous Systems, Vegetative” OR 
“System, Vegetative Nervous” OR “Systems, Vegetative 
Nervous” OR “Vegetative Nervous Systems” OR 
“sympathetic nervous system” OR “Nervous System, 
Sympathetic” OR “Nervous Systems, Sympathetic” OR 
“Sympathetic Nervous Systems” OR “System, 
Sympathetic Nervous” OR “Systems, Sympathetic 
Nervous” OR “parasympathetic nervous system” OR 
“Nervous System, Parasympathetic” OR “Nervous 
Systems, Parasympathetic” OR “Parasympathetic 
Nervous Systems” OR “System, Parasympathetic 
Nervous” OR “Systems, Parasympathetic Nervous” OR 
“blood pressure” OR “Pressure, Blood” OR “Diastolic 
Pressure” OR “Pressure, Diastolic” OR “Pulse Pressure” 
OR “Pressure, Pulse” OR “Systolic Pressure” OR 
“Pressure, Systolic” OR “Pressures, Systolic” OR “heart 
rate” OR “Heart Rates” OR “Rate, Heart” OR “Rates, 
Heart” OR “Pulse Rate” OR “Pulse Rates” OR “Rate, 
Pulse” OR “Rates, Pulse” OR “Cardiac Rate” OR “Cardiac 
Rates” OR “Rate, Cardiac” OR Heartbeat*  OR 
Heartbeats* OR “Control, Heart Rate” OR  “Heart Rate 
Control” OR “Rate Control, Heart” OR “Cardiac 
Chronotropy” OR “Chronotropy, Cardiac” OR 
“Chronotropism, Cardiac” OR “Cardiac Chronotropism” 
OR “arterial pressure” OR “Arterial Pressures” OR 
“Pressure, Arterial” OR “Pressures, Arterial” OR “Arterial 
Tension” OR “Arterial Tensions” OR “Tension, Arterial” 
OR “Tensions, Arterial” OR “Blood Pressure, Arterial” OR 
“Arterial Blood Pressure” OR “Arterial Blood Pressures” 
OR “Blood Pressures, Arterial” OR “Pressure, Arterial 
Blood” OR “Pressures, Arterial Blood” OR “Aortic Pulse 
Pressure” OR “Aortic Pulse Pressures” OR “Pressure, 
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Aortic Pulse” OR “Pressures, Aortic Pulse” OR “Pulse 
Pressure, Aortic Pulse” “Pressures, Aortic” OR “Mean 
Arterial Pressure” OR “Arterial Pressure, Mean” OR 
“Arterial Pressures, Mean” OR “Mean Arterial Pressures” 
OR “Pressure, Mean Arterial” OR “Pressures, Mean 
Arterial” OR “Aortic Pressure” OR “Aortic Pressures” OR 
“Pressure, Aortic” OR “Pressures, Aortic” OR “Aortic 
Tension” OR “Aortic Tensions” OR “Tension, Aortic” OR 
“Tensions, Aortic” OR “Blood Pressure, Aortic” OR “Aortic 
Blood Pressure” OR “Aortic Blood Pressures” OR “Blood 
Pressures, Aortic” OR “Pressure, Aortic Blood” OR 
“Pressures, Aortic Blood” OR “Mean Aortic Pressure” OR 
“Aortic Pressure, Mean” OR “Aortic Pressures, Mean” OR 
“Mean Aortic Pressures” OR “Pressure, Mean Aortic” OR 
“Pressures, Mean Aortic” OR “heart rate variability”) 

 

3.4. Seleção dos estudos 

  O processo de seleção foi realizado por dois revisores em duas etapas: na 

primeira etapa, foram avaliados os títulos e resumos dos artigos primários 

identificados nas buscas; e na segunda etapa, foi realizada a leitura na íntegra de 

todos os artigos incluídos na etapa anterior. Os artigos foram incluídos e excluídos de 

acordo com critério de elegibilidade (Quadro 1). Os textos completos dos artigos 

primários incluídos por pelo menos um dos pesquisadores foram analisados 

minuciosamente. O critério de exclusão foi aplicado em cada um dos artigos 

excluídos, utilizando a listagem apresentada no Quadro 3.  

Quadro 3. Critérios de exclusão dos artigos primários. 

a) Não tratou com atorvastatina 

b) Terapia combinada 

c) Não há parâmetro de interesse 

d) Estudo não randomizado e não pré-clínico 

e) Artigo de revisão 

f) Idioma 

g) Não há controle para o grupo tratado (atorvastatina) 

h) Dados com mediana (que não foi possível conversão para média ± desvio 
padrão) 

i) Duplicado 

j) Resumo de congresso 
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3.5. Extração dos dados 

A extração dos dados foi realizada por dois avaliadores independentes e, 

posteriormente, foi realizada a reunião de consenso. A ferramenta utilizada para 

extração dos dados foi o Microsoft Office Excel. Dados relacionados ao delineamento 

do estudo; número, idade e índice de massa corporal dos pacientes; dose, tempo e 

via de administração de atorvastatina; PAS, PAD e PAM; FC; barorreflexo 

espontâneo; e HRV nos domínios de tempo e frequência; e concentração sérica de 

colesterol total e/ou LDL-c e/ou TAG foram extraídos dos estudos clínicos 

randomizados incluídos. Para estudos pré-clínicos, dados relativos à linhagem, idade, 

peso corporal e modelo experimental dos ratos; dose, tempo e via de administração 

de atorvastatina; PAS e concentração sérica de colesterol total e/ou LDL-c foram 

extraídos dos estudos incluídos. 

Os artigos incluídos foram estratificados de acordo com as características 

basais da população, conforme apresentado no Quadro 4. Para classificar os 

humanos em hipertensos e/ou hiperlipidêmicos; normotensos e/ou normolipidêmicos, 

os valores basais foram verificados e os critérios das diretrizes europeias e brasileiras 

foram utilizados (58,59). A população foi considerada hipertensa se os valores da 

PAS fossem ≥ 140 mmHg e a PAD ≥ 90 mmHg (60). A população foi considerada 

hiperlipidêmica se os valores de colesterol total fossem ≥ 240 mg/dL e/ou LDL-c ≥ 160 

mg/dL e/ou TAG ≥ 150 mg/dL (61). Para permitir a estratificação dos artigos incluídos, 

as unidades do sistema internacional (mmol por litro) foram convertidas em unidades 

convencionais (miligramas por decilitro) por multiplicação com fatores de conversão, 

sendo 38,67 para colesterol total, LDL-c e HDL-c e 88,57 para TAG (62). Os estudos 

pré-clínicos foram estratificados de acordo com o tratamento e modelo animal 

descritos nos artigos primários (Quadro 4). Os dados contínuos das váriáveis dos 

ensaios clínicos randomizados foram extraídos antes e depois do tratamento com 

atorvastatina, assim como foram também extraídos os valores do placebo versus 

grupo tratado. Os dados contínuos das váriáveis dos ensaios pré-clínicos foram 

extraídos do controle versus grupo tratado. Não houve restrições quanto ao tamanho 

da amostra. Durante a seleção e extração dos dados dos artigos primários, os 

critérios de elegibilidades definidos pelo acrônimo PICOS não foram modificados. 
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Quadro 4. Estratificação dos estudos primários de acordo com as características 

basais da população. 

 Humanos Ratos 

1. normotensos e normolipidêmicos;  

2. normotenso; 

3. normotenso e hiperlipidêmico; 

4. hipertenso e normolipidêmico; 

5. hipertensos e hiperlipidêmicos;  

6. hipertensos. 

 

1. alimentados com dieta padrão;  

2. espontaneamente hipertensos (SHR); 

3. espontaneamente hipertensos 

propensos ao acidente vascular 

cerebral (SHRSPs);  

4. alimentados com uma dieta rica em 

sal (4% ou 8%);  

5. hipertenso por cirurgia; 

6. diabéticos induzidos por 

estreptozotocina 

7. alimentados com uma dieta rica em 

colesterol ou hipertrigliceridêmicos por 

hereditariedade (ratos hiperlipidêmicos);  

8. hipertensão induzida por 

dexametasona.  

 

 

3.6. Análises estatísticas 

3.6.1. Metanálises 

A metanálise é um processo que ocorre em dois estágios. No primeiro 

momento, uma estimativa de efeito (com o erro-padrão) é calculada para cada estudo, 

a fim de descrever os efeitos das intervenções. Em um segundo momento, uma 

estimativa sumária de efeito é calculada por meio de uma média ponderada (cada 

estudo terá um peso) das estimativas de efeitos individuais dos estudos (63). No 

gráfico de floresta (ou forest plot, em inglês), são apresentadas as estimativas com o 

intervalo de confiança (IC) de cada estudo individual, assim como da estimativa 

sumária e de seu respectivo IC. Cada estudo é representado no gráfico por um 

quadrado (estimativa de efeito) com uma linha horizontal (IC) que se estende de um 

lado a outro dele (64). Quanto maior a área do quadrado, maior o peso (geralmente, 

os estudos com IC são mais estreitos) do estudo na metanálise. A estimativa de efeito 

sumária com o IC é representada pelo diamante (losango) na parte inferior do gráfico. 
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O local do diamante representa a estimativa pontual do tamanho do efeito, e sua 

extensão representa o IC (precisão) associado a essa estimativa (64). A linha vertical 

que cruza todo o gráfico representa o efeito-nulo (significância estatística) entre as 

intervenções comparadas. Quando os estudos individuais, representados pelos 

quadrados e suas respectivas linhas horizontais cruzam a linha vertical, podemos 

afirmar que a hipótese nula não foi rejeitada, ou seja, as diferenças entre os efeitos 

das intervenções não são estatisticamente significantes. O mesmo raciocínio é 

aplicado para a interpretação da posição do diamante (64). 

Nesta revisão sistemática para estudos clínicos randomizados, inicialmente 

uma metanálise foi realizada considerando o delineamento do estudo (paralelo ou 

cruzado) com todos os indivíduos e, em seguida, novas metanálises foram realizadas 

para cada estratificação da população (Quadro 4). Metanálises independentes foram 

realizadas para a PAS, PAD e PAM; FC; barorreflexo espontâneo; e HRV. Para 

estudos pré-clínicos, foi realizada metanálise de dados de PAS para cada 

estratificação apresentada no Quadro 4. Os resultados de cada um dos estudos 

primários foram calculados subtraindo a média após o tratamento da média antes do 

tratamento ou da média do grupo placebo (humanos) ou controle (ratos). As 

estimativas de estudos individuais e suas variâncias foram combinadas usando 

modelos de efeito aleatório para estimar a diferença média combinada e seus 

intervalos de confiança. A heterogeneidade nos resultados primários foi analisada 

usando o teste estatístico Q de Cochran e a estatística I2. Uma forma visual e simples 

de identificar a presença de heterogeneidade na metanálise é observar se não há 

sobreposição (ou pouca sobreposição) dos IC dos resultados dos estudos incluídos. 

Além disso, a heterogeneidade também deve ser avaliada por medidas estatísticas, 

como o teste do chi-quadrado (Chi2), valores de I2 e variância entre os estudos, que é 

denominada de tau-quadrado (T2). O teste do Chi2 é baseado na estatística Q, no qual 

a hipótese nula testada é que os estudos incluídos na metanálise não apresentam 

variabilidade nas estimativas de efeitos (além da esperada pelo erro aleatório 

proveniente dos tamanhos amostrais) (65). A estatística Q segue uma distribuição 

Chi2 com graus de liberdade iguais a k – 1 (em que k é o número de estudos incluídos 

na metanálise), gerando um p-valor correspondente. Um p-valor baixo (ou um valor 

alto de Q em relação aos graus de liberdade) indica evidência de heterogeneidade 

estatística. O teste do Chi2 possui baixo poder estatístico (principalmente quando há 

poucos estudos na metanálise, ou quando os estudos possuem tamanho amostral 
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pequeno) e devem ser interpretados com precaução (64). Enquanto um resultado 

estatisticamente significante (p < 0,1) pode evidenciar a presença de heterogeneidade 

estatística; um resultado não significante (p ≥ 0,1) não deve ser interpretado como 

ausência de heterogeneidade (64). Tão importante quanto investigar se há 

heterogeneidade ou não na metanálise (já que alguma heterogeneidade sempre vai 

existir), é a avaliação do seu impacto nos resultados que é realizado pela medida 

estatística I2, que descreve em porcentagem (varia de 0% a 100%) o quanto da 

variabilidade observada nas estimativas de efeito de tratamento pode ser explicada 

pela heterogeneidade (66). Valores de I2 próximos de 0% indicam que quase toda a 

variabilidade observada é devido ao erro aleatório (explicado por diferenças no 

tamanho amostral), portanto não há heterogeneidade observada. Uma interpretação 

simples sugerida é 0% a 40% pode não ser importante;  30% a 60% pode representar 

heterogeneidade moderada; 50% a 90% pode representar heterogeneidade 

substancial e  75% a 100% heterogeneidade considerável (65). 

Outra medida importante na avaliação da heterogeneidade no contexto da 

metanálise pelo modelo de efeitos aleatórios é o T2, que reflete a extensão da 

variação dos efeitos de tratamento observados nos diferentes estudos . Pelo fato de o 

T2 refletir uma variância, ele não é uma medida muito intuitiva. O valor de T2 pode ser 

≥ 0, sendo que valores mais altos indicam uma variância maior das estimativas de 

efeitos de tratamento (65). É importante que a abordagem da heterogeneidade no 

contexto da metanálise incorpore tanto uma medida da sua magnitude, como uma 

medida da incerteza (63). A diretriz da revisão sistemática recomenda que a medida 

da magnitude pode ser representada pelo valor de T2 ou I2 (ou ambos), enquanto a 

incerteza sobre a presença de uma aparente heterogeneidade pode ser expressa 

usando o p-valor do teste Chi2  (63). 

 Em todos os procedimentos, o nível de significância foi de 5%. Todas as 

análises foram realizadas usando o software Review Manager 5.4. 

 

3.6.2. Meta-regressão 

O efeito da atorvastatina sobre o resultado (plotado como diferença de média 

para alteração da PAS [mmHg] no eixo y) como uma função de um determinado fator 

(plotado como uma diferença na alteração do LDL [mg / dL] no eixo x) foi estimado 

através da meta-regressão. Os coeficientes de meta-regressão (inclinações da linha 

de meta-regressão) mostram o aumento estimado na diferença de média da variável 
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(PAS) por aumento de unidade na covariável (LDL-c). Um coeficiente positivo indica 

que, à medida que um determinado fator (LDL-c) diminui com o tratamento, a 

diferença de média da PAS também diminui, demonstrando correlação na alteração 

da variável e covariável. A meta-regressão foi realizada utilizando o Comprehensive 

Meta-Analysis versão 3.3.070  (Biostat, Englewood, NJ). 

 

3.7. Análise de qualidade 

A qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados foi avaliada 

usando a escala de Jadad (67) e dos ensaios pré-clínicos foi avaliada usando a 

ferramenta Syrcle (68).  

Os critérios descritos para a avaliação de qualidade pela escala de Jadad (67) 

foram os seguintes: a) Randomização: o método de geração da sequência aleatória 

foi considerado apropriado quando permitia a cada participante do estudo ter a 

mesma chance de receber cada intervenção, e quando o investigador não podia 

prever qual seria o próximo tratamento. Os métodos de geração da sequência usando 

data de aniversário, data de admissão, número de registro no hospital, ou alternância 

entre os grupos foram considerados inadequados; b) Mascaramento duplo-cego: um 

estudo foi considerado duplo-cego se o termo "duplo-cego" foi usado. Este método foi 

considerado apropriado se nem o responsável pela coleta de dados e nem o paciente 

tiveram como identificar o tipo de tratamento dado a cada um, ou, na ausência desta 

declaração, se o uso de placebos idênticos ou imitações foram mencionados; e c) 

Perdas e exclusões: os participantes que entraram no estudo, mas não completaram 

o período de observação ou que não foram incluídos na análise têm que ser descritos. 

O número e as razões para perdas em cada grupo têm que ser declarados. Se não 

houve perdas, isto também tem que ser declarado no artigo. Quando não houve 

descrição de perdas, a nota zero foi atribuída a este item.  

Um máximo de cinco pontos pode ser obtido na escala de Jadad, sendo três 

pontos para cada sim, um ponto adicional para um método adequado de 

randomização e um ponto adicional para um método adequado de mascaramento. 

Um ponto deve ser reduzido se: na questão 1, o método de geração da sequência 

aleatória foi descrito, mas de maneira inadequada; e na questão 2, se foi descrito 

como duplo-cego, mas de maneira inadequada (Tabela 1). Um estudo é considerado 

de má qualidade se ele receber dois pontos ou menos após sua avaliação (66). 
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Tabela 1. Perguntas para classificação da qualidade dos ensaios clínicos 

ranzomizados (66). 

Itens da escala de qualidade 

1.a O estudo foi descrito como aleatório (uso de palavras como 

“randômico”, “aleatório”, “randomização”.) 

1.b O método foi adequado? 

2.a O estudo foi descrito como duplo-cego? 

2.b O método foi adequado? 

3 Houve descrição das perdas e exclusões? 

Pontuações: cada item (1,2 e 3) recebe um ponto para a resposta sim ou zero para 

resposta não 

Um ponto adicional é atribuído se, no item 1, o método de geração de sequência 

aleatória foi descrito e foi adequado; no item 2, se o método de mascaramento duplo-

cego foi descrito e foi adequado. 

Um ponto é deduzido se, na questão 1, o método de geração da sequência aleatória 

foi descrito, mas de maneira inadequada; na questão 2, se foi prescrito como duplo-

cego mas de maneira inadequada 

 

A ferramenta Syrcle contém os seguintes itens de avaliação: viés de seleção, 

viés de desempenho, viés de detecção, viés de atrito, viés de registro e outras fontes 

de viés. Foram aplicadas dez questões aos artigos incluídos na revisão sistemática, 

cujas respostas podem ser: “SIM”, indicando baixo risco de viés; “NÃO”, que indica 

um alto risco de viés; e “INCERTO”, que indica um risco incerto de viés. Calcular a 

pontuação total de cada estudo individual por esta ferramenta não é recomendado 

(67). 
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4. RESULTADOS 

 

Um total de 1412 artigos relevantes foram publicados no Embase (62), Pubmed 

(445) e Web Of Science (905), 1336 foram excluídos e 75 estudos foram incluídos na 

análise final (Figura 2). Seguindo nossos critérios de elegibilidade (Quadro 1), 

incluímos 31 ensaios clínicos randomizados e 45 ensaios pré-clínicos.  

 

Figura 2. Fluxograma para inclusão de artigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 Artigos identificados: 

Embase (62), Pubmed (445), and Web of science (905) 

 397 Excluídos por duplicidade 

1015 artigos selecionados por título e resumo: 

Embase (32), PubMed (442), e Web of science (541) 

 
814 artigos excluídos por título e 
resumo (critérios do Quadro 3) 
 

201 selecionado para revisão detalhada: 

Embase (2), PubMed (167), e Web of science (32) 

 

75 artigos incluídos na metanálise:  

Embase (0), PubMed (72), e Web of science (3) 

 

124 artigos excluídos após a leitura 
completa (critérios do Quadro 3) 

 

2 artigos inacessíveis. 

 

31 ensaios clínicos controlados randomizados 

Embase (0), PubMed (30), and Web of science (1) 

 
 

44 ensaios pré-clínicos: 

Embase (0), PubMed (42), e Web of 
science (2) 
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Dos 1412 artigos selecionados, 397 eram duplicados e 1015 foram avaliados 

através da leitura dos títulos e resumos, após esta seleção 201 artigos foram incluídos 

e 814 foram excluídos. O critério de exclusão mais utilizado nesta etapa foi a terapia 

combinada (Figura 3).  

 

Figura 3. Gráfico de frequência dos critérios de exclusão da primeira etapa da 

selação dos artigos. 

 

 

Na segunda etapa de seleção foi realizada a leitura na íntegra de 201 artigos, 

dos quais, 75 foram incluídos e selecionados para próxima etapa (extração de dados), 

124 artigos foram excluídos, pois não atenderam os critérios de elegibilidade (Quadro 

3 e Figura 4) e 2 artigos não foram acessados mesmo após contato com autor (57 

,68) (Quadro 5). 
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Figura 4. Gráfico de frequência dos critérios de exclusão da segunda etapa da 

selação dos artigos. 

 

 

Quadro 5. Referências excluídas e motivos de exclusão após revisão na íntegra dos 

artigos. 

Artigo Motivo da exclusão 

Boh, 2011 (58); Velussi, 1999 (69) Inacessível mesmo após tentativas 

de contato com o autor 

correspondente ou compra dos 

artigos. 

Bonaparte, 2019 (70); Zhang, 2018 

(71); Zhang, 2017 (72); Zhao, 2016 

(73); Paulsen, 2010 (74); Amarenco, 

2009 (75); Paulsen, 2008 (76); 

Paulsen, 2008 (77); Trebicka, 2007 

(43); Navarro, 2007 (78) 

Estudos sem média e desvio padrão 

ou erro. 

Marcovecchio, 2009 (79) Não tratou com atorvastatina. 

Sharaf, 2021 (80); Bubnova, 2019 

(81); Xu, 2017 (82); Sluyter, 2016 

(83); Mose, 2014 (84); Mose, 2013 

Terapia combinada. 
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(85); Gupta, 2011 (86); Siddiqi, 2011 

(87); Tycinska, 2011 (88);  Williams, 

2009 (89); Charbonneau, 2008 (90); 

Nissen, 2007 (91); Kastelein, 2007 

(92); Terzoli, 2005 (93); Krmar, 2002 

(94); Satoh, 2001 (95) 

Velarde, 2021 (96); Zhu, 2020 (97); 

Wang, 2019 (98); Zhang, 2019 (99); 

Zhang, 2019 (100); Turnic, 2018 

(101); Park, 2017 (102); Schaffer, 

2017 (103); Sharma, 2017 (104); 

Weiss, 2017 (105); Kim, 2016 (106); 

Jiang, 2015 (107); Krebs, 2015 (108); 

Tang, 2015 (109); Mose, 2014 (110); 

Zhang, 2014 (111); Rabkin, 2013 

(112); Urbanova, 2013 (113); Chen, 

2012 (114); Kadoglou, 2012 (115); 

Mason, 2012 (116); Capizzi, 2011 

(117); Kandasamy, 2011 (118); Tang, 

2011 (119); Bangalore, 2010 (120); 

Gao, 2010 (121); Russel, 2010 (122); 

Su, 2010 (123); Cui, 2009 (124); 

Johansen, 2009 (125); Koren, 2009 

(126); Nadaud, 2009 (127); Fibbi, 

2008 (128); Rivera, 2008 (129); 

Kostis, 2008 (130); Oszoy, 2007 

(131); Vernaglione, 2004 (132); 

Leibovitz, 2001 (133) 

Não há os parâmetros de interesse 

Fariba, 2019 (134); Presta, 2018 

(135); Celovska, 2016 (28); 

Grigoropoulou, 2014 (49); Forteza, 

2012 (136); Grigoropoulou, 2012 

(137); Kadaglou, 2012 (138); 

Estudos que não foram ensaios 

clínicos ou pré-clínicos controlados 

randomizados. 
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Dostaler, 2010 (139); Gomes, 2010 

(140); Magee, 2010 (141); Raja-

Khan, 2010 (142); Cifkova, 2009 

(143); Kuklinska, 2009 (144); Raczak, 

2009 (145); Safar, 2009 (146); Sinski, 

2009 (147); Dogru, 2008 (45); 

Hirooka, 2008 (148); Kosmidou, 2008 

(149); Horwich, 2007 (150); Kanbay, 

2005 (151); Shinobahara, 2005 (152); 

Vrtovec, 2005 (25); Kanbay, 2004 

(153); Sinzinger, 2003 (154); Calvo, 

2001 (155); Kobayashi, 2001 (156); 

Pehlivanidis, 2001 (157); 

Al-Kuraishy, 2021 (158); Nakagomi, 

2015 (159); Rosen, 2015 (160); 

Khan, 2013 (161); Bangalore, 2010 

(162) Amarenco, 2009 (163); 

Variassvova, 2008 (164); Khush, 

2007 (165); Hunninghake, 2003 (166) 

 

 

Estudos sem grupo controle 

Sun, 2020 (167); Kanthe, 2017 (168); 

Liang, 2017 (169); McGown, 2015 

(170); Cunningham, 2013 (171); Bi, 

2013 (172); Chiu, 2012 (173); 

Danilovic, 2012 (174); Garjani, 2011 

(175); Kishi, 2010 (38); Patel, 2010 

(34); Briones, 2009 (176); Satoh, 

2009 (177); Schmechel, 2009 (178); 

Stumpf, 2009 (179); Bezerra, 2008 

(180); Kato, 2008 (181); Liao, 2008 

(182); Liu, 2008 (183); Oubiña, 2006 

(184); Shah, 2006 (185);  

 

 

 

 

Estudos pré-clínicos sem 

possibilidade de metanálise por 

impossibilidade de agrupamento. 
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As características basais da população dos estudos incluídos na metanálise de 

PA, barorreflexo e HRV são mostradas na Tabela 2. A análise da qualidade dos 

artigos também está apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resumo dos estudos incluídos na metanálise da PA, FC, HRV, barorreflexo de ensaios clínicos randomizados. Os 

estudos incluídos foram estratificados de acordo com as características da população. 

 

Artigo1 

ECR2 

1. Paralelo 

2. Cruzado 

Idade3; n4; IMC5  

(atorvastatina e placebo  

ou população total) 

Antihipertensivo 

 

Posologia6 

 

Grupos  

1. Basal 

2. Placebo 

 

Escala 

Jadad 

NORMOTENSOS E NORMOLIPIDÊMICOS 

BLESKE 2006 (186) 2 56.00 ± 11.00; 9/6; 29.39 ± 4.53 Sim 80/12 1; 2 5 

JOYEUX-FAURE 2014 (187) 1 
51.00 ± 12.00; 21/4; 28.58 ± 5.12b; 
56.00 ± 9.00; 18/8; 28.70 ± 3.94b 

Não 40/12 1; 2 5 

MUKHERJEE 2008 (188)  1 47.92 ± 11.42; 40/31; 22.46 ± 3.76b Não 10/24 2 3 

ORR 2009 (189) 1 
53.00 ± 2.00; 6/10; 31.90 ± 0.90a; 

55.00 ± 3.00; 5/5; 31.10 ± 0.90a 
Não 80/12 1; 2 3 

RAJA-KHAN 2011 (190)  1 
38.80 ± 4.30; 0/20; 40.10 ± 11.80b; 
29.40 ± 5.80; 0/11; 36.00 ± 10.40b 

Não 40/6 1; 2 3 

RIAHI  2006 (44) 2 64.30 ± 8.90; 71/18; 28.40 ± 4.40 Sim 80/6 2 5 
SZRAMKA 2007 (37) 2 63.40 ± 7.17; 8/2; 29.39 ± 4.53 Não 80/4 2 5 

TERAMOTO 2014 (191) 1 
49.00 ± 8.80; 8/19; 24.00 ± 3.30b; 
50.00 ± 9.60; 18/10; 25.00 ± 3.70b 

Não 10/12 1; 2 5 

 
ZALESKI 2014 (192) 

 
1 

44.10 ± 0.80; 203/216; 26.40 ± 0.20a; 
44.60 ± 1.50; 104/113; 26.50 ± 0.45a 

Não (n:400); 
Sim (n:19) 

 
80/24 

 
1; 2 

 
5 

ZOU 2018 (193) 1 
59.30 ± 7.28; 45/30; 23.80 ± 3.15b; 

61.21± 7.59; 37/38; 25.21 ± 4.72b 
Sim 20/48 1; 2 5 

NORMOTENSO 

RENKE 2010 (194) 2 34.20 ± 6.94; 7/7 Sim 40/12 2 3 

VRTOVEC 2005 (25) 1 
67.00 ± 13.00; 41/35; 
67.00 ± 13.00; 41/35 

Sim 10/12 1; 2 

 
 

2 
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Artigo1 

ECR2 

1. Paralelo 

2. Cruzado 

Idade3; n4; IMC5  

(atorvastatina e placebo  

ou população total) 

Antihipertensivo 

 

Posologia6 

 

Grupos  

1. Basal 

2. Placebo 

 

Escala 

Jadad 

NORMOTENSO E HIPERLIPIDÊMICO 

HAMAAD 2005 (24) 1 
67.00 ± 10.00; 19/3; NDb; 
66.00 ± 10.00; 7/2; NDb 

Sim 40/12 1; 2 3 

HORWICH 2011 (26)  1 
47.00 ± 14.00; 5/9; 31.00 ± 7.00a; 

49.00 ± 17.00 ; 10/2; 31.00 ± 6.00a 
Sim 3/12 1; 2 5 

KADOGLOU 2010 (195) 
 

1 
 

64.76 ± 7.31; 30/35; NDb Sim 
 

10 ou 20/48 1 
 

3 
 63.24 ± 6.76; 30/36; ND 80/48 

MELENOVSK 2003 (47) 2 47.00 ± 8.00; 29/0; 27.80 ± 2.00 Não  10/10 1 3 
TOKUHISA 2018 (196) 2 64.10 ± 11.60; 8/2; 23.00 ± 4.10 Sim 10/8 1 4 

HIPERTENSO E NORMOLIPIDÊMICO 

MANISTY 2009 (197) 1 79.00; 127/15; 28.50 ± 4.00 b Sim 10/72 2 3 
MARTIN-VENTURA 2008 (198) 1 70.00 ± 7.00; 21/5 Não 20/4 1 3 

HIPERTENSO E HIPERLIPIDÊMICO 

FASSET 20101 (199) 1 
60.20 ± 15.10; 80/43; 28.50 ± 6.00b; 
60.30 ± 15.20; 44/21; 28.60 ± 6.10b 

Sim 10/144 1; 2 5 

FASSET 20102 (200) 1 63.55 ± 15.60; 16/16; 28.50 ± 5.55b Sim 10/90 1; 2 5 
FOGARI 2004 (201) 2 53.30 ± 5.10; 45.00 Sim 20/12 1 3 

KANAKI 2013 (23) 1 
59.70 ± 8.80; 12/13; 29.40 ± 4.30b; 
58.80 ± 10.80; 12/13; 29.60 ± 3.80b 

Sim 10/26 1; 2 3 

KANAKI 2012 (22) 1 
59.70 ± 8.90; 12/13; 29.40 ± 4.30b; 
58.80 ± 10.80; 12/13; 29.60 ± 3.80b 

Sim 10/26 1; 2 3 

KOH 2011 (21) 2 - Não 20/8 1 3 

MAGEN 2004 (202) 1 
54.10 ± 13.50; 8/7; 27.90 ± 1.80b; 
51.40 ± 12.80; 7/9; 27.70 ± 2.10b 

Sim 20/8 1; 2 3 

RAISON 2002 (203) 1 56.10 ± 9.50; 7/4; 29.30 ± 3.50b Sim 10/12 1 
5 
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Artigo1 

ECR2 

1. Paralelo 

2. Cruzado 

Idade3; n4; IMC5  

(atorvastatina e placebo  

ou população total) 

Antihipertensivo 

 

Posologia6 

 

Grupos  

1. Basal 

2. Placebo 

 

Escala 

Jadad 

HIPERTENSO  

FERRIER 2002 (204) 2 60.00 ± 14.00; 18/4: NDb Não 80/12 2 5 
GOMES 2010 (27) 2 54.00 ± 16.00; 9/4; 26.70 ± 1.00 Sim 20/3 2 5 

1
Autor, ano de publicação; 

2
Estudo Prospectivo randomizado; 

3
Idade (ano, média ± erro padrão

a
 ou desvio padrão

b
); 

4
n (homem/mulher); 

5 
Índice de Massa 

Corporal (kg/m
2
, média ± erro padrão

a
 ou desvio padrão

b
); 

6
mg.dia

-1
/semanas, HRV, variabilidade da frequência cardíaca.
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4.1. Ensaios Clínicos Randomizados 

Antes de realizar a estratificação através de características comuns da 

população, agrupamos todos os artigos para realizar a metanálise e metarregresão 

da PAS, PAD, PAM e da HRV, quando possível. Com relação à qualidade, a maioria 

dos artigos apresentou um score acima de 3, indicando serem artigos de boa 

qualidade. 

 

 4.1.1. População total 

A metanálise de ensaios clínicos randomizados e paralelos mostrou que a 

atorvastatina reduz a PAS (Fig. 5) e PAD (Fig. 6) quando comparada ao placebo 

(Fig. 5A; Fig. 6A) e basal (Fig. 5B; Fig. 6B). A atorvastatina não afeta a PAM (Fig. 

7) e a FC (Fig. 8) quando comparada ao placebo (Fig. 7A; Fig. 8A) e quando 

comparada à linha de base (Fig. 7B; Fig. 8B). O coeficiente de meta-regressão para 

o efeito da atorvastatina na diferença da alteração de LDL versus a diferença média 

da PAS (Fig. 9) ou PAD (Fig. 10) em comparação com o placebo (Fig. 9A; Fig. 10A) 

e basal (Fig. 9B; Fig. 10B) não foi estatisticamente significativo. 

A metanálise do efeito global de ensaios clínicos randomizados e cruzados 

mostrou que a atorvastatina não afeta a PAS quando comparada ao placebo (Fig. 

11A). No entanto, reduz a PAS e PAD quando comparados aos valores basais (Fig. 

11B; Fig. 12) e induz uma tendência (P = 0,08) de redução da FC (Fig. 13). Além 

disso, o gráfico da floresta também mostrou que a HRV no domínio da frequência, 

avaliada pelos parâmetros LF/HF e HF não foi alterada em pacientes com 

hipertensão ou doença arterial coronariana (Fig. 14) de ensaios clínicos 

randomizados e cruzados em comparação com placebo. 
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Figura 5. Gráfico de floresta da diferença média da PAS em comparação ao placebo 

(A) ou à linha de base (B) em humanos tratados com atorvastatina de ensaios 

clínicos randomizados e paralelos. 
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Figura 6. Gráfico de floresta da diferença média da PAD em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos tratados com atorvastatina de 

ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 
 

 
 
 

Figura 7. Gráfico de floresta da diferença média da PAM em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos tratados com atorvastatina de 

ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 
 

 

 

A 

B 

A 

B 
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Figura 8. Gráfico de floresta da diferença média da FC em comparação ao placebo 

(A) ou à linha de base (B) em humanos tratados com atorvastatina de ensaios 

clínicos randomizados e paralelos. 

 
 

 
 
 
 

 

 

A 

B
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Figura 9. Meta-regressão PAS em comparação ao placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos tratados com atorvastatina em 

ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 

 

ECR 

(A)Placebo 

(B)Basal 

 

Covariável 

 

Coeficiente 

 

Erro Padrão 

 

95% abaixo 

 

95% acima 

 

Número de estudos 

 

P  Valor 

 

A 

Intercepto -1.1955 1.7944 -4.7124 2.3214 11 0.5053 

LDL-c 0.0164 0.0428 -0.0675 0.1002 11 0.7021 

 

B 

Intercepto -0.012 5.0356 -9.8816 9.8576 14 0.9981 

LDL-c 0.0669 0.087 -0.1036 0.2374 14 0.4416 
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Figura 10. Meta-regressão da PAD em comparação ao placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos tratados com atorvastatina 

em ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 

ECR 

(A)Placebo 

(B)Basal 

 

Covariável 

 

Coeficiente 

 

Erro Padrão 

 

95% abaixo 

 

95% acima 

 

Número de estudos 

 

P  Valor 

 

A 

Intercepto -1.7143 0.6369 -2.9626 -0.4661 11 0.0071 

LDL-c -0.0053 0.018 -0.0406 0.0301 11 0.7692 

 

B 

Intercepto -3.5762 1.9645 -7.4266 0.2742 14 0.0687 

LDL-c -0.0321 0.0355 -0.1018 0.0376 14 0.3663 
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Figura 11. Gráfico de floresta da diferença média da PAS em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos tratados com atorvastatina de 

ensaios clínicos randomizados e cruzados. 

 
 

 
 
 

Figura 12. Gráfico de floresta da diferença média da PAD em comparação à linha 

de base em humanos tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados 

e cruzados. 

 

 

Figura 13. Gráfico de floresta da diferença média da FC em comparação à linha de 

base em humanos tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e 

cruzados. 
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Figura 14. Gráfico de floresta da diferença média da HRV da frequência nos 

parâmetros LF/HF (A) e HF (B) em comparação ao placebo em humanos tratados 

com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e cruzados. 
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4.1.2. Indivíduos Normotensos e Normolipidêmicos 

A maioria dos artigos realizados com indivíduos normotensos e 

normolipidêmicos apresentaram boa qualidade (nota 4; Tabela 2).  

Entre indivíduos normotensos e normolipidêmicos, a metanálise de ensaios 

clínicos randomizados e paralelos mostrou que a atorvastatina não afeta a PAS (Fig. 

15) e a PAM (Fig. 16) quando comparada ao placebo (Fig. 15A; Fig. 16A) ou à linha 

de base (Fig. 15B; Fig. 16B), mas tende a reduzir a PAD em relação à linha de base 

(P = 0,08; Fig. 17B). No entanto, a atorvastatina reduz a PAD em comparação com 

o placebo (Fig. 17A). O coeficiente de meta-regressão (inclinação da linha de meta-

regressão) para o efeito da atorvastatina na diferença na alteração de LDL versus 

diferença média para PAS (Fig. 18) ou PAD (Fig. 19) em comparação com ao 

placebo (Fig. 18A; Fig. 19A) ou à linha de basa (Fig. 18B; Fig. 19B) não foi 

estatisticamente significativo.  

Além disso, a metanálise de ensaios clínicos randomizados e cruzados 

mostrou que, em indivíduos normotensos e normolipidêmicos, a atorvastatina (80 

mg.dia-1 por 6 a 12 semanas) não alterou a variabilidade da frequência cardíaca 

(HRV) no domínio do tempo no parâmetro SDNN e RMSSD em comparação com a 

linha de base (Fig. 20C; Fig. 20D). Entretanto, quando comparada ao placebo, a 

atorvastatina (80 mg.dia-1 por 4 a 12 semanas) aumenta o RMSSD (Fig. 20B), sem 

afetar o SDNN (Fig. 20A). 
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Figura 15. Gráfico de floresta da diferença média da PAS em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos normotensos e normolipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 

 

 
 
 
Figura 16. Gráfico de floresta da diferença média da PAM em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos normotensos e normolipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
A 

A
A 

A
B
A 

B
B
A 



60 
 

Figura 17. Gráfico de floresta da diferença média da PAD em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos normotensos e normolipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 
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Figura 18. Meta-regressão da PAS em comparação ao placebo (A) ou a linha de base (B) em humanos normotensos e 

normolipidêmicos tratados com atorvastatina em ensaios clínicos randomizados e paralelos. 
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Figura 19. Meta-regressão da PAD em comparação ao placebo (A) ou a linha de base (B) em humanos normotensos e 

normolipidêmicos tratados com atorvastatina em ensaios clínicos randomizados e paralelos. 
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Figura 20. Gráfico de floresta da diferença média da HRV no domínio do tempo no 

parâmetro SDNN (A, C) e RMSSD (B, D) em comparação ao placebo (A, B) e à 

linha de base (C, D) em humanos normotensos e normolipidêmicos tratados com 

atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e cruzados. 
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 4.1.3. Indivíduos Hipertensos e Hiperlipidêmicos  

 

  Entre indivíduos hipertensos e hiperlipidêmicos, a metanálise de ensaios 

clínicos randomizados e paralelos mostrou que a atorvastatina reduz a PAS (Fig. 21) 

e PAD (Fig. 22) quando comparada ao placebo (Fig. 21A; Fig. 22A) e ao basal (Fig. 

21B; Fig. 22B), mas não afeta a PAM comparada ao placebo ou basal (Fig. 23). No 

entanto, a metanálise de ensaios clínicos randomizados e cruzados mostrou que a 

atorvastatina reduz a PAS (Fig. 24A) e a PAD (Fig. 24B) quando comparadas aos 

valores basais. 

 

Figura 21. Gráfico de floresta da diferença média da PAS em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos hipertensos e hiperlipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 

 
 
Figura 22.  Gráfico de floresta da diferença média da PAD em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos hipertensos e hiperlipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 
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Figura 23. Gráfico de floresta da diferença média da PAM em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos hipertensos e hiperlipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 

 
 

 
 
 

Figura 24. Gráfico de floresta da diferença média da PAS (A) e da PAD (B) em 

comparação ao basal  em humanos hipertensos e hiperlipidêmicos tratados com 

atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e cruzados. 
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4.1.4. Indivíduos Normotensos e Hiperlipidêmicos  

Entre os indivíduos normotensos e hiperlipidêmicos, a metanálise de ensaios 

clínicos randomizados e paralelos mostrou que a atorvastatina reduz a PAS quando 

comparada ao placebo ou basal (Fig. 25), mas não afeta a PAD quando comparada 

ao placebo ou a linha de base (Fig. 26), assim como o barorreflexo em relação à 

linha de base (Fig. 27). 

 

Figura 25. Gráfico de floresta da diferença média da PAS em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos normotensos e hiperlipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 

 
 

 
 
Figura 26. Gráfico de floresta da diferença média da PAD em comparação ao 

placebo (A) ou à linha de base (B) em humanos normotensos e hiperlipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 
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Figura 27. Gráfico de floresta da diferença média da sensibilidade do barorreflexo 

em comparação à linha de base em humanos normotensos e hiperlipidêmicos 

tratados com atorvastatina de ensaios clínicos randomizados e paralelos. 
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4.1.5. Hipertensos 

  Em indivíduos hipertensos o tratamento com atorvastatina demonstra que a 

metanálise de ensaios clínicos randomizados e cruzado não afeta a PAS quando 

comparada ao placebo (Fig. 28). 

 

 
Figura 28. Gráfico de floresta da diferença média da PAS em comparação ao 

placebo em humanos hipertensos tratados com atorvastatina de ensaios clínicos 

randomizados e cruzados. 
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4.1.6. Síntese das metanálises 

As tabelas a seguir apresentam a síntese dos resultados das metanálises dos ensaios clínicos randomizados paralelos 

(Tabela 3) e cruzados (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Resumo das metanálises. Tamanhos de efeito da análise geral e de subgrupos de ensaios clínicos controlados 

randomizados e paralelos. 

Título Número 
de 

Estudos 

Número de 
participantes: 
ATV/ Controle 

Figura Intervalo de 
Confiança 

Efeito geral, 
p valor 

Heterogeneidade 
I2 valor 

Todos  Artigos 

   Placebo        

      PAS   17 682/653 Fig. 5A -1.56 [-3.27, 0.15] P = 0.07 I2 = 54% 

      PAD  17 680/666 Fig. 6A -1.39 [-2.14, -0.64] P = 0.0003 I2 = 0% 

      PAM 4 268/286 Fig. 7A -1.44 [-4.33, 1.46] P = 0.33 I2 = 37% 

      FC  4 132/128 Fig. 8A 0.99 [-1.67, 3.65] P = 0.47 I2 = 25% 

   Basal        

      PAS   18 749/761 Fig. 5B -3.00 [-5.71, -0.29] P = 0.03 I2 = 84% 

      PAD  18 747/761 Fig. 6B -1.82 [-3.08, -0.57] P = 0.004 I2 = 52% 

      PAM 4 264/264 Fig. 7B -0.35 [-2.50, 1.80] P = 0.75 I2 = 14% 

      FC 3 116/116 Fig. 8B -0.68 [-2.39, 1.04] P = 0.44 I2 = 0% 
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Título Número 
de 

Estudos 

Número de 
participantes: 
ATV/ Controle 

Figura Intervalo de 
Confiança 

Efeito geral, 
p valor 

Heterogeneidade 
I2 valor 

Normotenso e Normolipidêmico 

   Placebo        

      PAS   8 422/397 Fig. 15A -0.85 [-3.36, 1.66] P = 0.51 I2 = 70% 

      PAD 8 422/412 Fig. 17A -1.36 [-2.44, -0.28] P = 0.01 I2 = 22% 

      PAM 2 227/243 Fig. 16A -1.22 [-6.82, 4.38] P = 0.67 I2 = 70% 

   Basal        

      PAS   8 432/432 Fig. 15B -1.38 [-5.02, 2.27] P = 0.46 I2 = 86% 

      PAD 8 432/432 Fig. 17B -1.70 [-3.56, 0.17] P = 0.08 I2 = 69% 

      PAM  2 227/227 Fig. 16B 0.58 [-1.85, 3.01] P = 0.64 I2 = 11% 

Hipertenso e Hiperlipidêmico 

   Placebo        

      PAS   5 127/127 Fig. 21A -3.05 [-5.62, -0.49] P = 0.02 I2 = 12% 

      PAD  5 127/137 Fig. 22A -2.56 [-4.48, -0.63] P = 0.009 I2 = 0% 

      PAM 2 41/43 Fig. 23A -2.62 [-6.20, 0.96] P = 0.15 I2 = 0% 

   Basal        

      PAS   5 123/135 Fig. 21B -2.99 [-5.20, -0.79] P = 0.008 I2 = 0% 

      PAD 5 123/135 Fig. 22B -2.19 [-4.20, -0.19] P = 0.03 I2 = 0% 
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Título Número 
de 

Estudos 

Número de 
participantes: 
ATV/ Controle 

Figura Intervalo de 
Confiança 

Efeito geral, 
p valor 

Heterogeneidade 
I2 valor 

      PAM  2 37/37 Fig. 23B -2.78 [-6.54, 0.98] P = 0.15 I2 = 0% 

Normotenso e Hiperlipidêmico 

   Placebo        

      PAS  2 21/18 Fig. 25A -10.90 [-21.44, -0.35] P = 0.04 I2 = 0% 

      PAD 2 21/21 Fig. 26A -2.37 [-7.80, 3.05] P = 0.39 I2 = 0% 

   Basal        

      PAS   3 143/143 Fig. 25B -7.41 [-11.18, -3.65] P = 0.0001 I2 = 0% 

      PAD 3 143/143 Fig. 26B -1.10 [-5,9, 3.76] P = 0.66 I2 = 76% 

      Baroreflexo 2 20/20 Fig. 27 0.02 [-3.16, 3.19] P = 0.99 I2 = 39% 

 

Tabela 4. Resumo das metanálises. Tamanhos de efeito da análise geral e de subgrupos de ensaios clínicos controlados 

randomizados e cruzados. 

Título Número 
de 

Estudos 

Número de 
participantes: 
ATV/ Controle 

Figura Intervalo de 
Confiança 

Efeito geral, 
p valor 

Heterogeneidade 
I2 valor 

Todos Artigos 

   Placebo        

      PAS  3 49/49 Fig 11A -1.16 [-6.21, 3.89] P = 0.65 I2 = 0% 
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Título Número 
de 

Estudos 

Número de 
participantes: 
ATV/ Controle 

Figura Intervalo de 
Confiança 

Efeito geral, 
p valor 

Heterogeneidade 
I2 valor 

   Basal        

      PAS  3 97/97 Fig. 11B -4.31 [-6.68, -1.95] P = 0.0003 I2 = 0% 

      PAD  3 97/97 Fig. 12 -3.79 [-5.31, -2.27] P < 0.00001 I2 = 0% 

      FC  2 56/52 Fig. 13 -3.46 [-7.33, 0.42] P = 0.08 I2 = 0% 

    LF/HF 2 23/23 Fig. 14A -1.03 [-2.67, 0.61] P = 0.22 I2 = 0% 

      HF 2 23/23 Fig. 14B 6.13 [-71.41, 83.67] P = 0.88 I2 = 0% 

Normotenso e Normolipidêmico 

   Placebo        

      SDNN  4 75/75 Fig. 20A 4.39 [-1.20, 9.98] P = 0.12 I2 = 0% 

      RMSSD  4 75/75 Fig. 20B 4.47 [-0.01, 8.96] P = 0.05 I2 = 0% 

   Basal        

      SDNN  2 55/55 Fig. 20C 2.66 [-9.68, 15.01] P = 0.67 I2 = 0% 

      RMSSD  2 55/55 Fig. 20D -0.80 [-7.49, 5.88] P = 0.81 I2 = 0% 

Hipertenso e Hiperlipidêmico  

   Basal        

      PAS 2 87/87 Fig. 24A -4.42 [-6.79, -2.04] P = 0.0003 I2 = 0% 

      PAD  2 87/87 Fig. 24B -3.86 [-5.39, -2.33] P < 0.00001 I2 = 0% 
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Título Número 
de 

Estudos 

Número de 
participantes: 
ATV/ Controle 

Figura Intervalo de 
Confiança 

Efeito geral, 
p valor 

Heterogeneidade 
I2 valor 

Hipertenso        

   Placebo        

      PAS   2 35/35 Fig. 28 -3.29 [-14.37, 7.79] P = 0.56 I2 = 0% 
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4.2. Ensaios Pré-Clínicos 

A análise de qualidade dos ensaios pré-clínicos está apresentada na Tabela 

5. Todos os animais possuíam características semelhantes no início do tratamento 

(questão 2) e estiveram alojados aleatoriamente durante o experimento (questão 4) 

e todos os estudos estão livres de outros problemas que poderiam resultar em alto 

risco de viés (questão 10). Apenas 6 estudos, entre os 45 artigos incluídos, 

apresentaram ocultação dos resultados (questão 7), mas nenhum apresentou 

ocultação do tratamento (questão 5). Os artigos não apresentaram descrição 

suficiente que permitisse classificar a qualidade dos artigos em 50% dos critérios 

utilizados (questões 1, 3, 6, 8 e 9). 

 

Tabela 5. Resultado da análise de qualidade. 

ARTIGOS TIPO DE VIÉS 

Questões* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Akahori, 2014 (205) ? S ? S N ? N ? ? S 

Bezek, 2017 (206) ? S ? S N ? N ? ? S 

Chang-Jiang, 2003 (207) ? S ? S N ? N ? ? S 

Chen, 2018 (208) ? S ? S N ? N ? ? S 

Crespo, 2015 (209) ? S ? S N ? N ? ? S 

Doyon, 2011 (210) ? S ? S N ? N ? ? S 

Fang, 2019 (211) ? S ? S N ? N ? ? S 

Fiore, 2011 (212) ? S ? S N ? S ? ? S 

Geng, 2010 (213) ? S ? S N ? N ? ? S 

Guimaraes, 2015 (214) ? S ? S N ? N ? ? S 

Guimarães, 2013 (215) ? S ? S N ? N ? ? S 

Hayashi, 2004 (216) ? S ? S N ? S ? ? S 

Huang, 2020 (217) ? S ? S N ? S ? ? S 

Ito, 2010 (218) ? S ? S N ? N ? ? S 

Juncos, 2012 (219) ? S ? S N ? N ? ? S 

Kang1, 2007 (220) ? S ? S N ? N ? ? S 

Kang2, 2007 (221) ? S ? S N ? N ? ? S 

Kishi, 2003 (222) ? S ? S N ? N ? ? S 

Kishi, 2008 (223) ? S ? S N ? N ? ? S 
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ARTIGOS TIPO DE VIÉS 

Questões* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kishi, 2009 (35) ? S ? S N ? N ? ? S 

Kishi, 2012 (36) ? S ? S N ? N ? ? S 

Knezl, 2017 (224) ? S ? S N ? N ? ? S 

Lu1,  2016 (225) ? S ? S N ? N ? ? S 

Lu2,  2016 (226) ? S ? S N ? N ? ? S 

Manickavasagam, 2007(227) ? S ? S N ? N S ? S 

Marumo, 2001 (228) ? S ? S N ? N ? ? S 

Mason, 2015 (229) ? S ? S N ? N ? ? S 

Mohammadi, 2013 (230) ? S ? S N ? N ? ? S 

Mondo1, 2006 (231) ? S ? S N ? N ? ? S 

Mondo2, 2006 (33) ? S ? S N ? N ? ? S 

Mondo3, 2006 (232) ? S ? S N ? N ? ? S 

Okamura, 2014 (233) ? S ? S N ? N ? ? S 

Parvin, 2019 (234) ? S ? S N ? N ? ? S 

Patel, 2010 (34) ? S ? S N ? N ? ? S 

Quidgley, 2014 (235) ? S ? S N ? N ? ? S 

Sarath, 2014 (236) ? S ? S N ? N ? ? S 

Subramani, 2009 (237) ? S ? S N ? N ? ? S 

Sotnikova,  2012 (238) ? S ? S N ? N ? ? S 

Totoson, 2013 (239) ? S ? S N ? N ? ? S 

Wassmaan, 2001 (240) ? S ? S N ? N ? ? S 

Yuan, 2020 (241) ? S ? S N ? S ? ? S 

Zhao, 2010 (232) ? S ? S N ? S ? ? S 

Zhao, 2019 (242) ? S ? S N ? N ? ? S 

Zhou 2004 (243) ? S ? S N ? N ? ? S 

Zhou 2014 (244) ? S ? S N ? N ? ? S 

*Questões: 1. Sequência de alocação; 2. Características basais; 3. Ocultação de alocação; 

4. Acomodação aleatória; 5. Ocultação do tratamento; 6. Avaliação aleatória do desfecho; 7. 

Ocultação dos resultados; 8. Descrição de perdas; 9. Registro seletivo do desfecho; 10. 

Outro risco de viés. S – Sim (baixo risco de viés); N – Não (alto risco de viés); ? – incerto 

(risco de viés incerto). 
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As características basais da população dos estudos pré-clínicos relativas à linhagem, idade, peso corporal e modelo 

experimental, além da dose, tempo e via de administração de atorvastatina e número amostral, são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6. Características basais da população dos estudos pré-clínicos. 

Artigo1 Linhagem Idade2 e/ou peso corporal3 Posologia4  n5 

RATOS ALIMENTADOS COM DIETA PADRÃO (CONTROLE) 

CRESPO,  2015 (208) Ratos machos Sprague–Dawley 4/120-125 10/4 10 

FIORE, 2011 (211) Ratos Machos Wistar- Hokkaido ND/185 30/6 10 

KISHI, 2008 (222) Ratos Machos SHRSP 15/ND 50/4 5 

KISHI, 2003 (221) Ratos Machos Wistar Kyoto 15/ND 50/4 5 

MARUMO, 2001 (227) Ratos machos Sprague–Dawley 8/ND 2/4 dias 8 

MOHAMMADI, 2013 (229) Ratos Machos Wistar ND/280-300 20/4 5 

MANICKAVASAGAM, 2007 

(226) 
Ratos machos Sprague–Dawley ND/250 2/3 dias 8 

MONDO1, 2006 (230) Ratos machos Sprague–Dawley ND/180-240 30/2 10 

MONDO2, 2006 (32) Ratos machos Sprague–Dawley ND/180-240 30/2 10 

MONDO3, 2006 (231) Ratos machos Sprague–Dawley ND/180-260 30/2 10 

OKAMURA 2014 (232) Ratos machos Sprague–Dawley 5/ND 10/8 8 

QUIDGLEY 2014 (234) Ratos machos Sprague–Dawley 4/ND 10/4 10 

SARATH 2014 (235) Ratos machos Wistar ND/100-120 10/4 15 

SOBRAMANI, 2009 (236) Ratos machos Wistar ND/ND 
10/ 48, 24 e 2 

horas antes da 
5 
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Artigo1 Linhagem Idade2 e/ou peso corporal3 Posologia4  n5 

cirurgia 

TOTOSON, 2010 (238) Ratos machos Wistar ND/275-299 10/2 8 

RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS (SHR) 

CHANG-JIANG, 2003 (206)                  Ratos Machos SHR 118 ± 3 - 6 

CHEN, 2018 (207) Ratos Machos SHR 11/254 ± 5 10/6 8 

DOYON1, 2011 (209) Ratos Machos SHR 11/ND 50/ 3 8  

DOYON2,  2011 (209) Ratos Machos SHR 11/ND 50/ 6 12  

FANG1, 2019 (210) Ratos Machos SHR 16/ND 10 / 6 8 

FANG2, 2019 (210) Ratos Machos SHR 16/ND 25/ 6 8 

FANG3, 2019 (210) Ratos Machos SHR 16/ND 50/ 6 8 

GENG1, 2010 (212) Ratos Machos SHR 16/ND 10 /8 6 

GENG2, 2010 (212) Ratos Machos SHR 16/ND 25/8 6 

GENG3, 2010 (212) Ratos Machos SHR 16/ND 50/8 6 

HUANG, 2020 (216) Ratos Machos SHR ND/210-265 10/8 8 

ITO, 2010 (217) Ratos Machos SHR/Izm 5/ND 20/8 6 

KANG1, 2007 (219) Ratos Machos SHR 18/115-130 50/10 6 

KANG2, 2007 (220) Ratos Machos SHR 8/108-132 50/10 6 

LU1, 2016 (224) Ratos Machos SHR 36/ND 10/12 10 

LU2, 2016 (225) Ratos Machos SHR 36/ND 10/12 8 

WASSMANN, 2001 (239) Ratos Machos SHR 18/ND 50/4 10 
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Artigo1 Linhagem Idade2 e/ou peso corporal3 Posologia4  n5 

YUAN, 2020 (240)                Ratos Machos SHR 16/ND 50/8 10 

ZHAO, 2010 (231) Ratos Machos SHR 8/ND 50/12 8 

RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS PROPENSOS AO DERRAME (SHRSPS) 

HAYASHI1, 2004 (21)        Ratos Machos SHRSP 9/120-125 3/3 33 

HAYASHI2, 2004 (215)        Ratos Machos SHRSP 9/120-125  3/ 3 33 

KISHI, 2003 (221)        Ratos Machos SHRSP/Izm 15/ND 50/4 5 

KISHI, 2008 (222)  Ratos Machos Wistar Kyoto   15/ND 50/4 5 

KISHI, 2009 (34)        Ratos Machos SHRSP ND/280-340 20/4 5 

KISHI 2012 (35)        Ratos Machos SHRSP 12-14/350-425 20/4 5 

MASON1, 2015 (228)        Ratos Machos SHRSP 7-9/250-270 20/5 29 a 64 

MASON2, 2015 (228)        Ratos Machos SHRSP 7-9/250-270 20/5 29 a 64 

RATOS ALIMENTADOS COM ALTO TEOR DE SAL 8% NACL 

AKAHORI, 2014 (204) Ratos Machos Dahl sensível ao sal  7/ND 20/16 10 

ZHAO, 2019 (241) Ratos Machos SHR 12/ND 10/10 12 

RATOS ALIMENTADOS COM ALTO TEOR DE SAL 4% NACL 

FIORE, 2011 (211) Ratos Machos Wistar- Hokkaido  ND/185 30/6 10 

ZHOU, 2003 Ratos machos Sprague–Dawley ND/ND 30/10 8 

ZHOU, 2003 Ratos machos Sprague–Dawley ND/ND 30/6 6 

ZHOU, 2004 (242) Ratos machos Sprague–Dawley 6/ND 30/10 8 

ZHOU, 2004 (242) Ratos machos Sprague–Dawley 6/ND 30/6 8 
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Artigo1 Linhagem Idade2 e/ou peso corporal3 Posologia4  n5 

ZHOU 2014 (243) Ratos machos Sprague–Dawley  6/ND 15/6 5 

RATOS HIPERTENSOS POR CIRURGIA 

GUIMARAES, 2015 (213) Ratos Machos Wistar  ND/250-300 50/8 8 

GUIMARÃES, 2013 (214) Ratos Machos Wistar  ND/180-200 50/8 7 

RATOS  DIABÉTICOS 

CRESPO, 2015 (208) Ratos machos Sprague–Dawley  4/120-125 10/4 10 

QUIDGLEY, 2014 (234) Ratos machos Sprague–Dawley  4/ND 10/4 10 

PATEL1, 2010 (33) Ratos machos Sprague–Dawley  ND/229 20/8 6 

PATEL2, 2010 (33) Ratos machos Sprague–Dawley  ND/230 40/8 6 

RATOS COM HIPERLIPIDEMIA 

BEZEK, 2017 (205) Ratos Machos Wistar HTG 12-16/240-260 50/4 8 

PARVIN, 2019 (233) Ratos Machos Wistar  ND/180 40/4 8 

SOTNIKOVA1, 2012 (237) Ratos Machos e Fêmeas Prague HTG  ND/44 3/8 8 

SOTNIKOVA2, 2012 (237) Ratos Machos e Fêmeas Prague HTG  ND/44 3/8 8 

KNEZL, 2017 (223) Ratos Machos HTG 12-16/373 ± 18 50/4 8 

RATOS COM HIPERTENSÃO POR DEXAMETASONA 

MONDO1, 2006 (230) Ratos machos Sprague–Dawley ND/180-240 30/2 10 

MONDO2, 2006 (32) Ratos machos Sprague–Dawley ND/180-240 30/2 10 

MONDO3, 2006 (231) Ratos machos Sprague–Dawley ND/180-260 30/2 10 

 
1Autor, ano de publicação; 2Idade (semanas); 3peso corporal (g); 4mg.dia-1/semanas por via oral; 5número amostral por grupo. ND, 
não determinado. Letras maiúsculas iguais indicam correspondência. HTG, hipertrigliceridemia.
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Meta-análise de estudos pré-clínicos mostrou que a atorvastatina reduz a PAS 

em ratos SHR (Fig. 30A), SHR-SP (Fig. 32A), hiperlipidêmicos (Fig. 33A), 

hipertensos por cirurgia (Fig. 34), diabéticos (Fig. 35), hipertensão induzida por 

dexametasona (Fig. 36), alimentados com dieta rica em sal (4%) (Fig. 37), sem 

afetar a PAS em ratos controle (Fig. 29A). O coeficiente de meta-regressão mostra 

que o efeito da atorvastatina na redução da PAS ocorre independentemente das 

alterações no LDL em SHR (Fig. 31). 

 Além disso, a atorvastatina reduz a PAD e PAM em SHR-SP (Fig. 32B; Fig. 

32C), mas não afeta a PAD ou PAM em ratos controle (Fig. 29B), ratos 

hiperlipidêmicos (Fig. 33B), SHR (Fig. 30B) e ratos alimentados com dieta rica em 

sal (8%) (Fig. 38). 

A atorvastatina reduz a FC em SHR (Fig. 30C), mas não em ratos controle 

(Fig. 29C) e SHR-SP (Fig. 32D). 
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Figura 29. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS (A) PAM (B) e FC (C) 

em ratos controle alimentados com dieta padrão. 

 
 

 
 

 
 
 
Figura 30. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS (A) PAM (B) e FC (C) 

em ratos espontaneamente hipertensos (SHR). 
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Figura 31. Meta-regressão da PAS em ratos SHR de estudos pré-clínicos 
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Figura 32. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS (A), PAD (B), PAM (C) 

e FC (D) em ratos espontaneamente hipertensos propensos ao derrame (SHR-SP). 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS (A), PAD (B) em ratos 

com hiperlipidemia. 
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Figura 34. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS em ratos hipertensos 

por cirurgia. 

 

 

Figura 35. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS em ratos diabéticos. 

 

 

Figura 36. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS em ratos com 

hipertensão induzida por dexametasona. 

 

 

Figura 37. Gráfico de floresta da diferença de média da PAS em ratos alimentados 

com alto teor de sal 4%. 

 

 

Figura 38. Gráfico de floresta da diferença de média da PAM em ratos alimentados 

com alto teor de sal 8%. 
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A tabela a seguir apresenta a síntese dos resultados das metanálises dos ensaios pré-clínicos (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Resumo das metanálises. Tamanhos de efeito da análise geral e de subgrupo de ensaios pré-clínicos. 

Título Número de 
Estudos 

Número de 
participantes: 
ATV/ Controle 

Figura Intervalo de Confiança Efeito geral, p 
valor 

Heterogeneidade I
2
 

valor 

Ratos alimentados com dieta padrão 

      PAS   11 106/106 Fig. 29A 0.08 [-3.58, 3.75] P = 0.97 I
2
 = 83% 

      PAM 6 46/46 Fig. 29B 1.72 [-4.61, 8.04] P = 0.60 I
2
 = 38% 

      FC  5 34/34 Fig. 29C 8.15 [-19.47, 35.77] P = 0.56 I
2
 = 68% 

 Ratos alimentados com alto teor de sal 4% 

      PAS   7 58/55 Fig. 37 -27.70 [-41.60, -13.80] P < 0.0001 I
2
 = 92% 

Ratos hipertensos por cirurgia 

      PAS   2 20/20 Fig. 34 -55.11 [-65.64, -44.58] P < 0.00001 I
2
 = 0% 

Ratos Diabéticos 

      PAS   4 32/32 Fig. 35 -26.59 [-37.68, -15.50] P < 0.00001 I
2
 = 78% 

Ratos Hiperlipidêmicos 

      PAS   5 40/40 Fig. 33A -19.10 [-39.39, 1.19] P = 0.07 I
2
 = 93% 

      PAD  2 16/16 Fig. 33B -7.04 [-18.20, 4.13] P = 0.24 I
2
 = 0% 

Ratos espontâneamente hipertensos propensos ao derrame 

      PAS   6 84/84 Fig. 32A -13.46 [-26.12, -0.80] P = 0.04 I
2
 = 23% 
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      PAD 4 74/74 Fig. 32B -14.69 [-26.92, -2.46] P = 0.02 I
2
 = 0% 

      PAM  6 84/84 Fig. 32C -25.92 [-40.96, -10.88] P = 0.0007 I
2
 = 82% 

      FC 6 36/36 Fig. 32D -11.79 [-31.50, 7.93] P = 0.24 I
2
 = 15% 

Ratos espontâneamente hipertensos 

      PAS   14 114/113 Fig. 30A -31.06 [-39.36, -22.77] P < 0.00001 I
2
 = 90% 

      PAM 4 32/32 Fig. 30B -7.22 [-22.68, 8.23] P = 0.36 I
2
 = 86% 

      FC 9 84/84 Fig. 30C -13.36 [-23.96, -2.76] P = 0.01 I
2
 = 62% 

Ratos hipertensos por dexametasona 

PAS   4 35/40 Fig. 36 -10.14 [-12.29, -7.99] P < 0.00001 I
2
 = 40% 

Ratos alimentados com alto teor de sal 8% 

 

  PAM 2 22/22 Fig. 38 -21.32 [-79.03, 36.39] P = 0.47 I
2
 = 85% 
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5. DISCUSSÃO 

 

De forma geral, a atorvastatina mostrou ser capaz de promover melhoria na 

função cardiovascular. O principal achado da nossa metanálise envolvendo ensaios 

clínicos randomizados mostrou que a atorvastatina reduz a pressão arterial em 

indivíduos hipertensos, independentemente da hiperlipidemia. A meta-regressão 

esclareceu que o efeito hipotensor da atorvastatina ocorre independentemente da 

alteração do LDL. Além disso, a atorvastatina reduz a PAS em indivíduos 

hiperlipidêmicos quando comparado ao basal e placebo, com ou sem hipertensão. 

Em concordância, a metanálise de estudos pré-clínicos mostra que a atorvastatina 

reduz a PAS quando comparada ao controle em ratos hipertensos, mesmo sem 

hiperlipidemia. 

Com relação à metanálise do efeito global e do grupo normotenso e 

normolipidêmico, observou-se uma tendência da atorvastatina em reduzir a PAS nos 

ensaios clínicos randomizados e paralelos comparado ao placebo. A atorvastatina 

também induziu uma tendência em reduzir a PAD nos ensaios clínicos 

randomizados e paralelos comparado ao basal do grupo normotenso e 

normolipidêmico, a PAM dos ensaios clínicos randomizados e pararelos comparado 

ao placebo e basal na metanálise do efeito global e no grupo hipertenso e 

hiperlipidêmico, assim como a FC dos estudos randomizados paralelos e cruzados 

comparado ao basal na metanálise do efeito global. Por mais que estes resultados 

tenham um baixo n, foi demonstrado que houve uma forte tendência em reduzir tais 

parâmetros nos grupos citados. 

A análise da qualidade dos ensaios clínicos randomizados mostrou que a 

maioria dos estudos pode ser considerada de alta qualidade e apenas um de baixa 

qualidade. A alta qualidade na classificação de Jadad foi obtida por meio do 

cegamento adequado e da descrição do estudo como duplo-cego. Em relação à 

qualidade dos estudos pré-clínicos, 50% das questões da escala Syrcle tiveram 

respostas incertas. Assim, o cálculo da avaliação total de cada estudo individual por 

esta ferramenta não é recomendado. 

As metanálises anteriores demonstram que as estatinas e a atorvastatina, 

incluindo a terapia combinada com amlodipina, reduzem a média da PAS entre o 

início e o final do tratamento, comparando os grupos intervenção e controle (52,53). 

O efeito da atorvastatina sobre a PAD é menos claro, pois um estudo mostra uma 
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diminuição (53) e outro mostra apenas uma tendência em diminuir esse parâmetro 

(52). Mais recentemente, uma associação entre o uso de atorvastatina e a 

diminuição da pressão arterial foi demonstrada através das estatísticas da razão de 

probabilidade (245). Foi sugerido anteriormente que o efeito hipotensor da estatina é 

maior em indivíduos com pressão arterial elevada e não está relacionado à 

diminuição dos níveis séricos de colesterol (52). Ao contrário, Takagi et al. (2013) 

relataram que o efeito da atorvastatina, incluindo a terapia combinada com 

amlodipina, tem efeito LDL-dependente sobre a pressão arterial (54). Nossa meta-

regressão do efeito global mostra que a atorvastatina tem um efeito independente de 

LDL na redução da PAS e PAD quando comparado ao valor basal ou placebo. O 

número limitado de estudos não permitiu avaliar a meta-regressão entre indivíduos 

hiperlipidêmicos com e sem hipertensão. Entretanto, entre indivíduos com 

características normotensas e normolipidêmicas, a atorvastatina apresenta efeito 

independente de LDL na redução da PAD quando comparada ao placebo. 

Em estudos pré-clínicos, comparado ao controle, a atorvastatina reduz a PAS 

em ratos alimentados com dieta rica em sal (4%), geneticamente hipertensos (SHR e 

SHR-SP), ratos hipertensos induzidos por cirurgia e dexametasona, assim como em 

ratos diabéticos. Além disso, em ratos SHR, a análise de meta-regressão mostra que 

a redução da PAS é independente de alterações no colesterol LDL. Embora não 

tenha sido possível aplicar a meta-regressão nos outros modelos animais, estes 

estudos não mostraram alterações nos lipídios plasmáticos, sugerindo que o efeito 

da atorvastatina na PA é de fato independente dos níveis séricos de colesterol. 

Em humanos, o efeito da atorvastatina na HRV no domínio do tempo e da 

frequência e no barorreflexo é controverso ao compararmos conjuntamente estudos 

randomizados e não randomizados, conforme descrição a seguir.  

Um estudo randomizado e outro prospectivo mostram que a atorvastatina (40 e 

80 mg.dia-1 por 12 a 48 semanas) não altera a HRV no domínio do tempo (SDNN e 

RMSSD) em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica e pacientes com 

disfunção erétil com hiperlipidemia em comparação à linha de base (23,47). Esse 

efeito não foi observado por outros autores, analisando estudos não randomizados 

(157) e caso-controle (25). Estes estudos demonstram que a atorvastatina (10 e 20 

mg.dia-1 por 3 a 24 meses) aumenta SDNN e RMSSD (24,156), PNN50 e SDANN 

(156) em pacientes com insuficiência cardíaca isquêmica e não isquêmica (24) e em 

pacientes com hipercolesterolemia acompanhada de doença arterial coronariana 
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positiva ou negativa (156) ambos em comparação à linha de base. O nosso estudo, 

realizado com ensaios clínicos randomizados, demonstrou que a atorvastatina 

aumentou o RMSSD no grupo normotenso e normolipidêmico, indicando um 

aumento na atividade do sistema nervoso parassimpático. Embora não tenha sido 

observada uma alteração do SDNN, o gráfico de floresta indicou uma tendência em 

aumentar este parâmetro. Novos estudos primários devem ser realizados para 

esclarecer o efeito da atorvastatina no SDNN. 

No domínio da frequência, os dados também são controversos. Estudos 

clínicos randomizados e paralelos (23) e prospectivos (47) mostram que a 

atorvastatina (40 mg.dia-1 por 3 a 12 semanas) não altera o LF (47), HF (23,47) e 

LF/HF (47) em pacientes com disfunção erétil e hiperlipidemia não controlada (47) e 

com insuficiência cardíaca sistólica (23). No entanto, um ensaio clínico randomizado 

(23) e outro não randomizado (156) mostram que a atorvastatina (20 a 40 mg.dia-1 

por 3 a 24 meses) reduz o componente LF (23,156) e LF/HF (23,156), enquanto 

aumenta o componente HF (156) em comparação à linha de base. No nosso estudo, 

embora não tenha sido observada alteração na razão LF/HF, o gráfico de floresta 

indicou uma tendência em reduzir este parâmetro. Nenhuma alteração foi observada 

na banda de HF, entretanto ressaltamos que foram encontrados apenas dois 

estudos primários.  

Com relação ao barorreflexo, os resultados observacionais não têm sido 

controversos. Estudos observacionais mostram que a atorvastatina (10 ou 20 mg.dia-

1 por 3 a 48 semanas) aumenta o barorreflexo em pacientes com hipertensão arterial 

e dislipidemia (27) ou diabetes tipo 2 (49) quando comparado ao placebo. 

Considerando os ensaios clínicos randomizados, a nossa metanálise não 

demonstrou diferença estatística no efeito da atorvastatina no barorreflexo, 

entretanto apenas dois estudos primários foram localizados. Um deles demonstrou 

um aumento neste parâmetro, enquanto o outro estudo não demonstrou nenhum 

efeito, sendo que este possuiu um peso de aproximadamente 70%. 

Em roedores, não foram encontrados artigos primários suficientes para avaliar 

se o efeito hipotensor da atorvastatina é decorrente de uma modulação autonômica. 

Um único estudo realizado em ratos alimentados com dieta hiperlipidêmica 

demonstra que o tratamento oral com atorvastatina (4 mg.Kg-1.dia-1 durante 21 dias) 

reduz a atividade simpática, avaliada pelo componente oscilatório LF e pela razão 

LF/HF, e aumenta a atividade parassimpática, avaliada pelo componente oscilatório 
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HF, provenientes da análise da HRV (168). Outros três estudos avaliaram o efeito da 

atorvastatina no barorreflexo. A atorvastatina (10 ou 20 mg.Kg-1.dia-1 durante 3 ou 28 

dias, respectivamente) aumenta o barorreflexo espontâneo em ratos com oclusão 

artéria mesentérica (BI, 2013) e em ratos SHR-SP (34), mas não em ratos sham 

(172). Além disso, a administração de atorvastatina central (40 µg.h-1 por 14 dias, 

administrada no ventrículo lateral esquerdo) aumenta o barorreflexo espontâneo em 

ratos SHR-SP (37). Esses achados sugerem que a atorvastatina altera o 

barorreflexo espontâneo apenas em modelos de hipertensão. 

As presentes análises não permitiram esclarecer se a redução da pressão 

arterial induzida pela atorvastatina é dependente do sistema nervoso autônomo, pois 

RMSSD, LF/HF e HF foram estimados apenas em indivíduos normotensos e a 

atorvastatina não modula a pressão arterial nesse grupo. Mais experimentos são 

necessários para esclarecer o envolvimento do sistema nervoso autônomo no efeito 

hipotensor da atorvastatina. Adicionalmente, a metanálise do ensaio clínico 

randomizado do grupo normotenso e hiperlipidêmico comparada a linha de base não 

produziu efeito no barorreflexo devido ao pequeno número de estudos (n=2), mas 

estudos pré-clínicos anteriores demonstraram efeito da atorvastatina neste 

parâmetro em ratos com hipertensão. Ressaltamos que nossa metanálise foi 

conduzida em indivíduos normotensos. 

É possível postular que a atorvastatina pode regular a pressão arterial através 

de mecanismos vasculares periféricos. Até onde sabemos, há apenas um estudo 

avaliando simultaneamente o efeito da atorvastatina na pressão arterial e em 

mecanismos vasculares (246). A atorvastatina (50 mg.kg-1 por 30 dias) diminui a 

PAS e a vasoconstrição induzida pela angiotensina II e melhora a disfunção 

endotelial em SHR normocolesterolêmicos. A disfunção endotelial foi avaliada por 

vasorelaxamento induzido por carbacol em segmentos aórticos (245). Esses 

resultados provavelmente estão relacionados ao efeito da atorvastatina no aumento 

da expressão e atividade da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) na aorta de 

roedores (245,246), assim como ao efeito deste fármaco no bloqueio da regulação 

negativa exercida pela LDL oxidada sobre o mRNA da eNOS e os níveis de proteína 

nas células endoteliais (248).  

Abaixo serão apresentados os mecanismos fisiológicos e bioquímicos da 

síntese de óxido nítrico para compreensão da atividade da atorvastatina na função 

vascular mediada por óxido nítrico. 
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Um dos mecanismos de maior relevância no processo multifatorial da 

disfunção endotelial e disfunções cardiovasculares está relacionado à reduzida 

atividade biológica do óxido nítrico, causada tanto pela redução na síntese como 

pelo aumento de sua degradação pelo estresse oxidativo (249). A síntese e 

liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais pode ser induzida por   diversos 

estímulos (físicos e/ou químicos) tais como: estiramento vascular, alterações na 

velocidade de fluxo sanguíneo (shear stress), agregação plaquetária, acetilcolina, 

adenosina difosfato (ADP), bradicinina, angiotensina II, serotonina (5- HT), entre 

outros (250) . 

No endotélio, a acetilcolina se liga ao seu receptor muscarínico do tipo M3 

acoplado a proteína Gq e promove a ativação da enzima fosfolipase C (PLC). 

Esta enzima cliva fosfatidilinositol-3,4-bifosfato (PIP2) em diacilglicerol (DAG) e 

Inositol-1,2,4-trisfosfato (IP3). Este último interage com canais de cálcio no retículo 

sarcoplasmático e promove a liberação de cálcio e, consequentemente, a abertura 

de mais canais de cálcio pela membrana (Fig. 39) (251). No citosol, o aumento da 

concentração deste íon favorece a ligação com a calmodulina, formando o complexo 

cálcio-calmodulina. Esta molécula ativa a enzima óxido nítrico sintase (eNOS) a qual 

promove uma reação que implica na conversão do aminoácido L-arginina para L-

citrulina e NO (Fig. 39). Para que ocorra esta reação é necessário a presença de 

oxigênio e NADPH (nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato) e co-fatores como 

FAD (flavina adenina dinucleotídeo), FMN (flavina mononucleotídeo) e BH4 

(tetrahidrobiopterina) (249). 

A eNOS, encontra-se principalmente nas células endoteliais em 

compartimentos denominados cavéolas sendo mantida em um estado menos ativo, 

via sua interação com a caveolina-1. O principal mecanismo de ativação da eNOS se 

dá pela fosforilação do aminoácido serina na posição 1177 pela enzima Akt-quinase 

(ou proteína quinase B), o que aumenta a sensibilidade da eNOS às concentrações 

basais de Ca2+/calmodulina (Fig. 39) (248). Além disso, a proteína quinase ativada 

por AMP (AMPK) também pode fosforilar a eNOS na Ser1177/1179, particularmente em 

células endoteliais vasculares (Fig. 39) (207).  

Em contrapartida, a enzima eNOS é desensibilizada por algumas proteínas. 

Através da via do mevalonato (via da síntese de colesterol que é inibida pela 

atorvastatina), alguns intermediários isoprenóides são formados, e estas moléculas 

permitem a ligação covalente (isoprenilação) a uma variedade de proteínas, 
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incluindo a subunidade γ de proteínas G heterotriméricas, lâminas nucleares, Ras e 

proteínas semelhantes a Ras, como Rho, Rab, Rac, Ral, ou Rap (252). Tem sido 

demonstrado que a isoprenilação através do isoprenóide geranilgeranil-pirofosfato 

(GGPP) da RhoA promove a ativação desta proteína  através da translocação de 

membrana (Fig. 39) (43). Isto é consistente com estudo de LAUFS, o qual 

demonstra que a adição de GGPP restaura a expressão de membrana e a atividade 

de Rho e resulta na regulação negativa da expressão de eNOS (251). 

Após a síntese do NO no endotélio, este gás lipossolúvel difunde-se 

facilmente para as células do músculo liso vascular, onde interage com vários alvos 

para promover o relaxamento. O principal alvo do NO é a enzima ciclase de guanilil 

solúvel (CGs) (253). Esta enzima tem como função transformar o trifosfato de 

guanosina (GTP) em monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). Mediante a saída de 

dois grupos fosfato, o GMPc irá ativar as proteínas cinases dependentes de GMPc, 

conhecidas como PKGs. A PKG promove o fechamento dos canais de cálcio 

dependentes de voltagem (Cav), reduzindo assim a concentração citosólica de cálcio 

na célula muscular lisa vascular. Adicionalmente, a PKG inativa a cinase da cadeia 

leve de miosina (MLCK), reduzindo a atividade GTPásica da miosina e, por 

consequência, a diminuição da atividade da maquinaria contrátil (Fig. 39). Dessa 

maneira, o NO promove o vasorrelaxamento de maneira dependente do GMPc 

(249,253). Por outro lado, observações experimentais recentes indicam que o 

aumento de sensibilidade vascular reflete, pelo menos em parte, alterações na 

regulação da fosforilação da cadeia leve de miosina (MLC) pelo sistema RhoA/Rho-

cinase (sensibilização ao cálcio). Neste sistema de transdução de sinais, a Rho-

cinase, após ativação pela RhoA, fosforila a fosfatase da MLC (também conhecida 

como miosina fosfatase) para inibir sua atividade. Isto resulta na manutenção da 

fosforilação da MLC, o que promove interação entre actina e miosina, gerando 

contração (255). 
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Figura 39. Mecanismo bioquímico da síntese de óxido nítrico vascular. 

 
 
 
 

Assim, vários mecanismos poderiam explicar o aumento do NO induzido pela 

atorvastatina, como se segue:  

1) A atorvastatina aumenta a fosforilação da eNOS. Na aorta e no miocárdio de 

camundongos, a atorvastatina aumenta a concentração da proteína quinase ativada 

por AMP (AMPK Thr-172), da acetil-CoA carboxilase e da fosforilação de eNOS. A 

incubação de culturas de células endoteliais vasculares humanas com atorvastatina 

revela um aumento da fosforilação de AMPK em Thr-172 de maneira dependente do 

tempo e da dose. Além disso, a fosforilação/ativação da AMPK também foi testada 

na aorta e no miocárdio de camundongos e foi demonstrado que atorvastatina (50 

mg/kg) aumenta a concentração de AMPK Thr-172 fosforilado na aorta e no 

miocárdio  2 a 4 horas após o tratamento. Essa fosforilação resulta na ativação da 

eNOS, o que fornece uma explicação para os efeitos cardiovasculares da 

atorvastatina (256). 

2) A atorvastatina diminui a sinalização RhoA/Rho quinase e a ativação da via 

do NO/proteína quinase G (PKG) (42,246,256). No miocárdio de ratos com 

insuficiência cardíaca, a atorvastatina diminui a expressão de mRNA e proteína de 

RhoA/Rho quinase e aumenta a expressão de mRNA e proteína de eNOS (256). No 

fígado de ratos cirróticos, a atorvastatina diminui a atividade da Rho-quinase e a 

associação de membrana de RhoA e Ras, e aumenta a concentração de mRNA e 
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proteína de eNOS, a fosforilação de eNOS, nitrito/nitrato e a atividade de PKG. Além 

disso, a incubação com atorvastatina relaxa, de forma dose-dependente, a contração 

das células estreladas hepáticas, resultando em diminuição da pressão portal (42). 

Na aorta de camundongos e células endoteliais cultivadas, a atorvastatina diminui a 

translocação da membrana Rho dependente de isoprenóides e a atividade de 

ligação ao GTP. A atorvastatina aumenta a transcrição do gene Rho, mas não a 

estabilidade do mRNA Rho, e leva ao acúmulo de Rho não isoprenilado no citosol. A 

retirada do tratamento com estatina restaura a disponibilidade de isoprenóides e 

resulta em uma maciça translocação de membrana e ativação de Rho, causando 

downregulation da produção endotelial de NO (246). 

3) A atorvastatina promove a produção de NO ao diminuir a expressão da 

caveolina-1 nas células endoteliais. As células endoteliais foram incubadas com 

doses crescentes de atorvastatina (10 nmol/L a 1 micromol/L) na ausência ou na 

presença de frações de LDL-c humano e foi demonstrado que a atorvastatina 

restaura a atividade da eNOS através da regulação negativa da expressão da 

caveolina-1 Este efeito ocorre sem alterações na abundância de eNOS e é revertido 

pelo fornecimento de mevalonato (258). 

4) A atorvastatina atenua a ativação RhoA/ROCK induzida por 5-HT e a 

localização da membrana RhoA. Li e seus colaboradores estimularam as células do 

musculo liso da artéria pulmonar bovina com serotonina, este estímulo leva a um 

aumento relativo do nível de RhoA associado à membrana (forma ativa). No entanto, 

o tratamento de 24 horas com atorvastatina reverteu de forma dependente a 

associação de membrana RhoA. A atorvastatina atenua a ativação RhoA/ROCK 

induzida por 5-HT e a localização da membrana RhoA. Além disso, foi demonstrado 

que a via PI3K/Akt não é inibida pelo tratamento com atorvastatina, através destes 

resultados nós sugerimos que atorvastatina impede a inativação da eNOS pela 

RhoA/Rhoquinase  e estimula a ativação da eNOS através de fosforilação pela Akt 

(259). 

5) A atorvastatina diminui os microRNAs 221/222 e aumenta os níveis de NO e 

a expressão de mRNA de NOS3. Existem evidências de que células endoteliais 

transfectadas com microRNAs (miRs-221/222) mostram uma redução no mRNA  da 

proteína eNOS e, consequentemente, diminuição na liberação de NO (260). CERDA 

et al., em células endoteliais da veia umbilical humana tratadas com atorvastatina, 

demonstraram redução na expressão do miR-221 e miR-222. A magnitude desta 
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redução após o tratamento com atorvastatina foi correlacionada com o aumento nos 

níveis de mRNA do gene que codifica a eNOS (NOS3) (261). 

Mecanismos vasculares adicionais podem mediar os efeitos da atorvastatina na 

pressão arterial, como se segue:  

1) Redução da endotelina-1. A atorvastatina diminui a expressão de mRNA de 

pré-pró-endotelina de forma dependente da concentração e do tempo e diminui os 

níveis de endotelina-1 imunorreativa em células endoteliais aórticas bovinas. Este 

efeito inibitório é mantido na presença de LDL-c oxidado e bloqueado pelo 

suprimento de mevalonato (247).  

2) Redução da vasoconstrição induzida pela angiotensina II. A atorvastatina 

aumenta a vasodilatação induzida por carbacol e diminui a expressão de RNAm e da 

proteína do receptor AT1 na aorta de SHR (245).  

3) Redução da fibrose vascular induzida pela angiotensina II. Em células 

musculares lisas vasculares cultivadas, a atorvastatina inibe a produção do fator de 

crescimento do tecido conjuntivo (CTGF) induzido por angiotensina II, um efeito 

revertido pelo fornecimento de mevalonato e GGPP. Em células de músculo liso 

vasculares cultivadas, a atorvastatina inibe a localização e ativação da membrana 

Rho induzida por angiotensina II. A ativação induzida por angiotensina II /CTGF da 

proteína quinase ativada por mitógeno p38 (MAPK) e Jun N-terminal Quinase (JNK), 

e o processo redox são regulados negativamente pela atorvastatina. Em ratos 

infundidos com angiotensina II, a atorvastatina diminui a ativação do CTGF aórtico e 

Rho sem modificar a pressão arterial. As estatinas também diminuem a 

superexpressão da matriz extracelular causada pela angiotensina II in vivo e in vitro 

(262). 

Algumas limitações deste estudo podem ser levantadas. Apesar dos dados 

substanciais sobre a eficácia da terapia com atorvastatina na redução da pressão 

arterial em pacientes hipertensos com ou sem hiperlipidemia, não foi possível avaliar 

se o efeito anti-hipertensivo da atorvastatina está relacionado a alterações no 

sistema nervoso autônomo, pois o número de estudos avaliando o efeito da 

atorvastatina nos parâmetros da HRV é limitado. Também não foi possível realizar 

meta-regressão no grupo de hipertensos e hiperlipidêmicos, comparando as 

alterações da pressão arterial em função da diminuição do LDL-colesterol, devido à 

falta de dados sobre dosagens de lipídios séricos. Além disso, também não foi 

possível agrupar os estudos por tempo e dose. Acreditamos que a dose e o tempo 
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de tratamento em cada um dos estudos tenham sido as necessárias para promover 

redução nas concentrações séricas de colesterol, considerando as condições basais 

dos indivíduos. Desta forma, houve uma grande variação na dose de atorvastatina, 

assim como no tempo de tratamento entre os artigos primários, impossibilitando o 

agrupamento destes artigos por dose e tempo de tratamento. Em geral, a 

atorvastatina induziu uma tendência a melhorar os parâmetros cardiovasculares, 

sendo importante aumentar o número de estudos primários neste foco.  

Em resumo, as presentes metanálises de estudos clínicos e pré-clínicos 

indicam que a atorvastatina reduz a pressão arterial por mecanismos vasculares 

independentes dos níveis de LDL-colesterol. Estudos adicionais são necessários 

para estimar o envolvimento do sistema nervoso autônomo no efeito redutor da 

pressão arterial da atorvastatina. Apesar das limitações, nossos achados 

apresentam dados consistentes demonstrando um efeito benéfico da atorvastatina 

na função cardiovascular.  
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6. CONCLUSÃO 

Nossa metanálise forneceu evidências de um efeito favorável da atorvastatina 

na pressão arterial em indivíduos hipertensos, com e sem hiperlipidemia, e sugeriu 

que este efeito ocorre independentemente da redução do colesterol sérico sem 

maiores comprovações sobre alterações do sistema nervoso autônomo. Assim, o 

efeito hipotensor da atorvastatina pode contribuir para a redução de risco 

cardiovascular, sobretudo em pacientes com nivel intermediário a alto risco 

cardiovascular. 

 

7. PERSPECTIVAS 

O nosso estudo sugere a possibilidade de reposicionamento da atorvastatina, 

um fármaco utilizado para tratamento da hipercolesterolemia, para melhora dos 

casos de hipertensão. Entretanto, a realização de estudos primários adicionais é 

necessária para fortalecer os nossos achados, esclarecer o efeito da atorvastatina 

em parâmetros que demonstramos apenas tendências e verificar o envolvimento do 

sistema nervoso no efeito hipotensor da atorvastina. 
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