
Arritmias hereditárias (35 genes): ABCC9, ACTN2, ANK2, 
CACNA1C, CACNB2, CALM1, CALM3, CASQ2, CAV3, DSP, 
GPD1L, HCN4, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, LMNA, 
PLN, RYR2, SCN5A, TNNI3, TNNT2, TRDN, DES, DSC2, DSG2, 
EMD, JUP, NKX2-5, PKP2, PRKAG2, RBM20, TGFB3 e TMEM43

Síndrome de Brugada (15 genes): CACNA1C, CACNB2, 
GPD1L, HCN4, SCN5A, CACNA2D1, KCND3, KCNE3, KCNE5, 
KCNJ8, RANGRF, SCN1B, SCN2B, SCN3B e TRPM4

Síndrome do QT longo (13 genes): ANK2, CACNA1C, 
CAV3, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, SCN5A, 
AKAP9, KCNJ5, SCN4B e SNTA1

Síndrome de morte súbita (68 genes): AKAP9, ANK2, 
CACNA1C, CACNB2, CALR3, CASQ2, CAV3, CSRP3, CTF1, 
DES, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EYA4, FBN1, FBN2, FKTN, 
GJA5, GPD1L, JPH2, JUP, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNE3, 

KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, LAMP2, LDB3, LMNA, LRP6, 
MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOZ2, 
NEXN, NPPA, PKP2, PLN, PRKAG2, PSEN1, PSEN2, RBM20, 
RYR2, SCN1B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SGCD, SLC25A4, 
SNTA1, TAZ, TCAP, TGFB3, TGFBR2, TMEM43, TMPO, 
TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN e VCL

Síndrome do QT curto (4 genes): CACNA1C, KCNH2, 
KCNJ2 e KCNQ1

Taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica (9 genes): ANK2, CALM1, CALM2, 
CALM3, CASQ2, KCNJ2, KCNQ1, RYR2 e TRDN 

Fibrilação atrial (24 genes): ABCC9, HCN4, KCNE1, 
KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, LMNA, RYR2, GATA4, 
GATA6, GJA5, KCNA5, KCND3, KCNJ5, KCNJ8, LDB3, NPPA, 
NUP155, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B e SCN5A
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Como funcionam os 
painéis genéticos 
para arritmias

A Medicina de Precisão vem se tornando um recurso fundamental para a investigação clínica, permitindo predição de 
risco individual e familiar, elucidação diagnóstica, escolha de tratamento e aconselhamento genético específicos. 

Acompanhando os avanços em Cardiologia, a+ Medicina Diagnóstica introduziu, em sua rotina, um portfólio molecular 
para arritmias cardíacas hereditárias, feito por sequenciamento de nova geração.

Por meio de diferentes painéis multigênicos, dos gerais aos mais particulares, esses testes ajudam a confirmar os 
quadros de arritmia e de condições associadas, com impacto no diagnóstico, no tratamento e no aconselhamento 
genético dos pacientes. 

Não custa lembrar que, apesar de terem baixa prevalência, as arritmias hereditárias, quando presentes, trazem um risco 
elevado de morte súbita.

Painéis genéticos disponíveis na a+ para a investigação das arritmias 
hereditárias e condições associadas

Testes pesquisam grupos de genes 
associados a cada entidade clínica.

Quando pensar em testes genéticos nesse contexto?
Confirmação da causa em indivíduos sintomáticos
Identificação do risco em indivíduos assintomáticos com história familiar positiva
Auxílio ao diagnóstico diferencial entre arritmia hereditária e outras doenças cardíacas não genéticas
Estimativa de risco de recorrência de eventos
Aconselhamento genético

CONTROLE DE LÍPIDES HIPERCOLESTEROLEMIA IMAGEM EM DAC
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Controle de lípides agora  
tem novas recomendações

ATUALIZAÇÃO

Flexibilização do jejum
A diretriz permite a flexibilização da coleta de todo o perfil lipídico – colesterol total (CT), HDL-colesterol (HDL-C) e 
apolipoproteínas (Apo A1 e Apo B) –, o que significa que a necessidade do jejum de 12 horas deixa de ser obrigatória.  
No entanto, é importante reconhecer que a concentração de triglicérides (TG) pode apresentar um incremento sem 
jejum, razão pela qual valores referenciais distintos para as duas situações foram estabelecidos: <175 mg/dL, para  
coleta sem jejum, e <150 mg/dL, com jejum de 12 horas. No contexto de hipertrigliceridemia (particularmente com  
TG >440 mg/dL), torna-se necessária uma nova coleta de amostra para o perfil lipídico com jejum de 12 horas.

E para o diabético?
Vale considerar que, para pacientes com o diagnóstico de diabetes já estabelecido, a hemoglobina glicada  
e o controle da glicemia capilar podem ser suficientes para a avaliação do perfil glicêmico, abolindo a  
necessidade de jejum para a coleta do perfil lipídico nesse grupo, no qual o jejum de 12 horas eleva 
consideravelmente o risco de hipoglicemia.

Em agosto do ano passado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou uma atualização da última Diretriz Brasileira 
de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose, de 2013, na qual procurou incorporar a evidência mais atual advinda 
principalmente de estudos clínicos e metanálises acerca dos lípides, do diagnóstico clínico laboratorial à terapêutica. 
Nesta oportunidade, apresentamos alguns pontos de destaque dessa nova versão da diretriz.

Ateroma visto por  
microscopia no  
interior de  
uma artéria.

Confira os principais destaques da última versão da  
Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose.

Estratificação do risco cardiovascular
A atual diretriz incorporou, à estratificação de risco, a categoria de “risco muito alto”, que deve incluir indivíduos com 
doença aterosclerótica significativa com ou sem eventos clínicos ou com obstrução ≥50% em qualquer território arterial. 
Os indivíduos de “alto risco” são aqueles de prevenção primária que apresentam, ao menos, um dos seguintes critérios: 
aterosclerose subclínica documentada, aneurisma de aorta abdominal, doença renal crônica não dialítica, LDL-C  
>190 mg/dL ou diabetes tipo 1 ou 2 associados a pelo menos um estratificador de risco ou aterosclerose subclínica. 
Assim como na versão anterior, na ausência das condições citadas, deve-se calcular o risco em dez anos por meio do 
escore global: com risco acima de 20%, nos homens, ou acima de 10%, nas mulheres, o indivíduo é classificado como de 
“alto risco”; entre 5% e 20%, nos homens, ou entre 5% e 10%, nas mulheres, de “risco intermediário”; e abaixo de 5%, em 
ambos os sexos, de “risco baixo”.

E se o paciente usar estatina?
Dada a imprecisão do cálculo de risco cardiovascular em indivíduos em tratamento, a diretriz propõe o emprego 
de um fator de correção para o CT no cálculo do escore de risco em tais casos. Considerando-se uma redução 
média de 30% do colesterol com estatinas, sugere-se multiplicar o CT por 1,43 nesses pacientes.

Metas terapêuticas
De forma similar à Diretriz Americana de Dislipidemia, a brasileira adotou a redução percentual de LDL-C de acordo com 
a categoria de risco. Para os pacientes em terapia com estatina, a nova diretriz manteve as metas terapêuticas de LDL-C, 
mas, desta vez, sugerindo um valor mais baixo (<50 mg/dL) para indivíduos de risco muito alto. Metas secundárias de 
colesterol não HDL também são sugeridas.

Categoria de risco

Muito alto

Alto

Intermediário

Baixo

SEM ESTATINA 

Redução (%)

>50 <50 <80

<70 <100

<100 <130

<130 <160

>50

30-50

>30

COM ESTATINA

Meta de LDL-C (mg/dL) Meta de não HDL-C (mg/dL)



Novos tratamentos
Além dos hipolipemiantes usuais, novos medicamentos, como os chamados inibidores de PCSK9, anticorpos 
monoclonais capazes de reduzir o LDL-C em cerca de 60%, podem ser utilizados principalmente em pacientes de risco 
alto ou muito alto que não atingiram suas metas terapêuticas, bem como em indivíduos com HF e LDL-C ainda muito 
elevado, a despeito do tratamento convencional.

Vale adicionar que, juntamente com as mudanças propostas, essa atualização da diretriz também inovou ao lançar um 
aplicativo com todas as etapas para estratificação do risco cardiovascular, definição das metas terapêuticas e sugestão 
da proposta terapêutica.

Painel genético ajuda a confirmar o diagnóstico  
de hipercolesterolemia familiar
O diagnóstico da HF deve se basear nos níveis séricos dos lipídios, sobretudo de LDL-C (>190 mg/dL, nos adultos, 
e >160 mg/dL, nas crianças), na história familiar, nos achados do exame físico, quando presentes, e no teste 
genético em busca de mutações em genes associados à condição.

A forma mais comum de HF é causada por mutações no gene que codifica o receptor para o LDL plasmático 
(LDLR), responsável por 60% a 80% dos casos. Contudo, também são encontradas, em cerca de 1% a 5% dos 
pacientes, alterações no gene associado à produção da ApoB e, em menos de 3% dos indivíduos diagnosticados, 
mutações do tipo ganho de função no PCSK9. Além desses, outros genes também têm sido implicados como 
uma possível causa da HF, como o LDLRAP1. Vale ponderar que, à luz do conhecimento atual, cerca de 20% a 
40% dos casos permanecem com etiologia genética desconhecida.

O painel genético feito na a+ Medicina Diagnóstica consegue identificar cerca de 80% dos indivíduos com 
HF, corroborando a suspeita, já que, enquanto a ausência do encontro de mutações relacionadas não exclui a 
condição, o achado positivo permite o diagnóstico e interfere não somente no tratamento, como também no 
aconselhamento da família.

Painel genético para hipercolesterolemia familiar
Genes pesquisados:

LDLR PCSK9 APOB LDLRAP1 SLCO1B1

LIPA ABCG5 ABCG8 LPL APOE

Amostra: sangue
Método: NGS, com sequenciamento de todas as regiões codificantes e regiões flanqueadoras adjacentes aos 
éxons de dez genes relacionados à HF
Valor de referência: o resultado é acompanhado por um relatório interpretativo
Prazo de resultados: 45 dias corridos

Diagnóstico de hipercolesterolemia familiar
Embora a condição seja um importante fator de risco para a doença aterosclerótica prematura, sobretudo coronariana, 
trata-se de uma entidade clínica ainda subdiagnosticada e subtratada. A nova versão da diretriz reforça que valores 
muito aumentados de colesterol podem ser indicativos de hipercolesterolemia familiar (HF), uma vez excluídas as 
dislipidemias secundárias. Indivíduos com valores de CT >310 mg/dL (adultos) ou >230 mg/dL (crianças e adolescentes) 
devem ser avaliados para essa possibilidade. O teste genético é uma ferramenta muito útil na confirmação dos casos 
suspeitos e no rastreamento de familiares dos casos índices confirmados (veja boxe).
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Indicações da cintilografia  
de perfusão miocárdica

Diagnóstico de isquemia em pacientes com coronariopatia 
obstrutiva com probabilidade pré-teste intermediária, em 
casos de teste ergométrico alterado, com ou sem sintomas 
sugestivos quando o exame não é conclusivo, e em pacientes 
com limitação osteoarticular, baixa capacidade funcional ou 
ECG basal alterado 
Diagnóstico diferencial de miocardiopatia de causa isquêmica 
e não isquêmica
Avaliação da repercussão isquêmica de lesão limítrofe em 
casos de coronariopatia obstrutiva conhecida 
Estratificação de risco e avaliação prognóstica de 
coronariopatas, com consequente auxílio à decisão terapêutica 
Estratificação de risco pós-infarto e angina instável, assim 
como em pacientes que vão se submeter a cirurgias não 
cardíacas (em especial as vasculares)
Avaliação de isquemia após revascularização miocárdica ou 
angioplastia e na população pediátrica nos casos de anomalia 
coronariana congênita e doença de Kawasaki
Detecção da presença de viabilidade miocárdica em pacientes 
com miocardiopatia isquêmica com disfunção ventricular
Diagnóstico precoce de isquemia em unidades de dor torácica

FSC

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Conheça o papel de cada exame 
cardiológico na pesquisa de DAC
A indicação dos testes varia conforme a probabilidade de risco pré-teste.

Na investigação da doença arterial coronariana (DAC), o teste ergométrico avalia alterações clínicas, eletrocardiográficas, 
hemodinâmicas, metabólicas e autonômicas durante o esforço físico para reconhecer arritmias e isquemia miocárdica, 
verificar condição aeróbica e pesquisar doenças cardiovasculares. Como as alterações de ST induzidas pelo esforço não 
são patognomônicas da DAC, o exame por vezes requer a complementação de outro método de imagem, sobretudo em 
pacientes que não conseguem terminá-lo.

Para estudar a perfusão do território miocárdico segundo a irrigação coronariana, a cintilografia miocárdica, feita com 
estresse físico ou farmacológico, fornece informações fisiológicas ou funcionais, sendo capaz de esclarecer desde a 
causa de uma dor torácica atípica – se tem ou não etiologia isquêmica – até detectar uma nova estenose após infarto  
ou revascularização (veja quadro).

Por sua vez, o ecocardiograma, também realizado com testes de estresse físico ou farmacológico, possibilita identificar 
isquemia por alteração da reserva contrátil. Tem acurácia diagnóstica próxima à da cintilografia, porém sem emitir 
radiação ionizante, podendo apontar outras anormalidades estruturais.

Já a angiotomografia de coronárias faz a avaliação não invasiva dessas artérias, excluindo a presença de DAC com 
97% de acurácia, embora esteja indicada nos pacientes com suspeita da doença, mas com perfil de risco baixo ou 
intermediário e em indivíduos com testes funcionais não diagnósticos ou conflitantes ou com baixa probabilidade  
pré-teste e resultados de exames funcionais positivos.

Por fim, a ressonância magnética do coração colabora com dados anatômicos e funcionais que podem complementar  
de modo essencial a investigação clínica de diversas doenças do sistema cardiovascular.
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