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Resumo
A remodelação cardíaca é definida como um conjunto de
mudanças moleculares, celulares e intersticiais cardíacas, que
se manifestam clinicamente por alterações no tamanho, massa,
geometria e função do coração, em resposta à determinada
agressão. Esse processo resulta em mal prognóstico, pois
está associado com a progressão da disfunção ventricular e
arritmias malignas. Nessa revisão, são discutidos os conceitos
e as implicações clínicas da remodelação, além do papel
fisiopatológico de diferentes fatores, incluindo morte celular,
metabolismo energético, estresse oxidativo, inflamação,
colágeno, proteínas contráteis, transporte de cálcio, geometria
e ativação neurohormonal. Finalmente, o artigo apresenta
o tratamento farmacológico, que pode ser dividido em três
estágios: estratégias consolidadas, promissoras e potenciais.

Introdução
O termo remodelação ou remodelamento foi utilizado,
pela primeira vez, em 1982, por Hockman e Buckey, no
modelo de infarto do miocárdio (IM). O termo visava
caracterizar a substituição do tecido necrótico infartado por
tecido cicatricial, de reparação.1 Em 1985, Janice Pfeffer foi
a primeira pesquisadora a utilizar o termo remodelação no
contexto atual, para caracterizar o aumento progressivo da
cavidade ventricular esquerda, que ocorria no modelo de
infarto experimental, em ratos.2 Nos anos seguintes, a palavra
foi utilizada, esporadicamente, em artigos sobre alterações
morfológicas após o infarto agudo do miocárdio. Em 1990,
Pfeffer e Braunwald publicaram revisão sobre a remodelação
após o infarto do miocárdio, e a expressão foi cunhada
para caracterizar alterações morfológicas após o infarto,
particularmente o aumento da cavidade do ventrículo
esquerdo (VE). 3 Esse artigo popularizou o termo, mas,
nos anos seguintes, o termo remodelação foi aplicado em
diferentes situações clínicas, abrangendo diversas alterações
fisiopatológicas. Assim, em 2000, foi publicado um consenso
sobre remodelação, resultado de um fórum internacional.
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Nessa diretriz, remodelação cardíaca foi definida como o
conjunto de variações moleculares, celulares e intersticiais
cardíacas, que vão se manifestar clinicamente por alterações
no tamanho, massa, geometria e função do coração, em
resposta a determinada agressão.4 Importante ressaltar que,
apesar de o fórum reconhecer a existência de dois tipos de
remodelação, uma fisiológica ou adaptativa e a remodelação
patológica, o foco do artigo foi a remodelação patológica.
Do mesmo modo, o foco dessa revisão será a remodelação
cardíaca deletéria.

Caracterização Clínica
O diagnóstico clínico da remodelação baseia-se na
detecção de mudanças na morfologia – alterações no
diâmetro da cavidade, massa (hipertrofia e atrofia),
geometria (espessura da parede e na forma do coração),
áreas com cicatriz (caracteristicamente após o infarto),
fibrose e infiltrado inflamatório (como nas miocardites).4
Os métodos mais utilizados para detectar essas mudanças
são o ecocardiograma, a ventriculografia e, recentemente, a
ressonância nuclear magnética.5 Um exemplo da detecção
clínica do processo de remodelação é o que ocorre nas fases
aguda e crônica após o IM. Na fase aguda, podemos observar
dilatação do segmento infartado, secundário ao processo
de expansão. Na fase crônica, pode ocorrer processo de
hipertrofia excêntrica da região não infartada secundário a
diferentes estímulos (Figura 1). Portanto, apesar de complexo,
a remodelação após o infarto caracteriza-se, clinicamente,
pelo aumento da cavidade ventricular.4,5
Outra forma de diagnóstico, mas ainda não utilizada na
prática clínica de forma rotineira, consiste na detecção de
marcadores celulares. Esse fenômeno baseia-se no fato de que
o processo de remodelação envolve a reexpressão de genes
do período fetal. Assim, diversos marcadores podem sugerir
remodelação, incluindo as alterações da cadeia pesada da
miosina, com diminuição da alfa e aumento da beta-miosina,
aumento da alfa-actina, aumento dos peptídeos natriuréticos,
diminuição do GLUT-4 e aumento do GLUT-1, diminuição da
SERCA2a, aumento da galectina-3, substituição do substrato
preferencial energético de ácidos graxos para glicose, aumento
da caveolina, aumento na expressão da oxido nítrico sintase
neuronal e aumento da enzima conversora de angiotensina.6-8

Implicações Clínicas
Disfunção cardíaca
A disfunção cardíaca é a principal implicação do processo
de remodelação, que constitui um substrato fisiopatológico
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Figura 1 – Remodelação do ventrículo esquerdo na fase crônica do infarto agudo do miocárdio (IAM).

para o aparecimento e para a progressão da disfunção
ventricular. Essa interação inicia-se com alterações genéticas
em resposta a uma agressão ao coração, com reexpressão
de genes do período fetal. Consequentemente, surgem
alterações celulares e moleculares cardíacas, que resultam
em perda progressiva da função ventricular, em princípio
assintomática, evoluindo posteriormente com os sinais e
sintomas característicos da insuficiência cardíaca4-6,9 (Figura 2).
Aspecto relevante a ser considerado é que o aparecimento
de disfunção ventricular tem implicações no prognóstico.
De fato, ao redor de 50% dos pacientes com diagnóstico
de disfunção cardíaca morrerão no período de cinco anos.
Adicionalmente, 40% dos pacientes morrem no período
de um ano após a primeira hospitalização por insuficiência
cardíaca.10 Uma parcela significativa dos óbitos associados ao
processo de remodelação/disfunção é devido à morte súbita,11
o que significa que o fato de o paciente estar assintomático não
é garantia de boa evolução. Apesar do aumento da sobrevida
com o tratamento contemporâneo, os índices de mortalidade
permanecem inaceitavelmente elevados.12
Arritmias
Já está bem estabelecido que a remodelação cardíaca
esteja associada com arritmias ventriculares malignas,
incluindo a taquicardia ventricular sustentada e a fibrilação
ventricular. Esse fenômeno decorre de diferentes alterações,
que serão discutidas a seguir.
O primeiro mecanismo envolvido seriam modificações
dos canais iônicos, entre as quais se destacam a perda da
inativação dos canais de sódio, modificações dos canais
de cálcio e potássio e alterações no trocador Na +-Ca2+.
Essas alterações causariam prolongação dos potenciais de
ação, encontro praticamente universal em modelos de
remodelação.13,14
Outro mecanismo seriam alterações nas junções
comunicantes intercelulares, responsáveis pelo contato entre
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células adjacentes e, portanto, pelo acoplamento elétrico.
As proteínas das junções comunicantes são chamadas conexinas
e, no coração, a conexina mais importante é a conexina 43.
Nos corações normais, a conexina 43 se encontra nos discos
intercalares. Na remodelação, no entanto, existe diminuição
da intensidade de marcação da conexina 43, além de
redistribuição da proteína ao longo da lateral da célula.
Uma das consequências seria a prolongação do intervalo QT
e o aparecimento de arritmias.13,14
Finalmente, o coração remodelado usualmente apresenta
aumento no conteúdo de colágeno. O colágeno fibrilar
miocárdico é dividido em três componentes que são
denominados de epimísio, perimísio e endomísio. O epimísio
envolve todo o músculo cardíaco e constitui as superfícies
endocárdica e epicárdica. A partir do epimísio, grupos de
miofibras interligam-se por uma rede denominada perimísio.
As fibras perimisiais dão origem ao endomísio que se constitui
de uma fina rede em volta de cada miócito, ligando-os uns
aos outros e aos capilares vizinhos. Com o aumento do
colágeno (fibrose), envolvendo os três componentes, podem
ocorrer bloqueios na condução elétrica, favorecendo o
aparecimento de arritmias por reentrada. Assim, sabe-se que
a fibrose está associada com arritmias e risco de morte súbita
e, portanto, estratégias que diminuem a fibrose, como o uso
de inibidores da enzima conversora da angiotensina, reduzem
a vulnerabilidade para arritmias.15
Complicações do IM
Nas primeiras horas após a oclusão coronariana,
simultaneamente à necrose das miofibrilas, pode ocorrer
desintegração do colágeno interfibrilar. A perda desse tecido
de sustentação torna a região mais propensa à distensão
e, consequentemente, mais suscetível às deformações.
Assim, pode ocorrer deslizamento de áreas musculares
necróticas, com realinhamento dos miócitos na parede
infartada. Como consequência, há afilamento da região
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Figura 2 – Sequência de eventos desde a agressão à disfunção cardíaca. IC: Insuficiência cardíaca.

comprometida e dilatação da cavidade. Essa dilatação
ventricular aguda, caracterizada por adelgaçamento e
distensão da parede infartada, é denominada expansão
do infarto.3 Tal expansão predispõe ao aparecimento de
ruptura ventricular, e representa o substrato anatômico para
a posterior formação de aneurismas.3

Mecanismos Fisiopatológicos de Disfunção
Cardíaca
Apesar do consenso de que a remodelação ventricular
resulta em deterioração da função ventricular, os mecanismos
para esse fenômeno ainda não estão completamente
esclarecidos. Alguns potenciais fatores envolvidos nesse
processo são descritos na Tabela 1 e discutidos abaixo.
Morte celular
Podemos identificar três mecanismos principais de morte
do miócito: apoptose ou morte celular programada, necrose
e autofagia.
Anteriormente, apesar de aceito o papel da morte
celular na progressão da disfunção cardíaca, a participação
exata da apoptose ou necrose nos diferentes modelos de
agressão cardíaca era tema de intenso debate. No entanto,
recentemente, evidências sugerem que esses mecanismos estão
intimamente relacionados e podem representar diferentes faces
de um mesmo processo, chamado necroptose.16
A autofagia é um processo intracelular nos quais
componentes citoplasmáticos defeituosos ou desnecessários
são degradados por lisossomas.17 A homeostase proteica ou
proteostase depende do equilíbrio delicado entre síntese,
transporte, modificações pós-translacionais e degradação
de proteínas. A ruptura desse equilíbrio pode resultar
em acúmulo de proteínas defeituosas, e em um processo
conhecido como proteotoxicidade. Portanto, a autofagia
desempenha papel crucial na prevenção da proteotoxicidade,
podendo ter a participação do sistema ubiquitina17 e das
chaperonas, também conhecidas como proteínas de choque
térmico (heat shock protein-HSP).18 Recentes evidências

indicam que a progressão da disfunção ventricular pode
estar associada com alterações do processo de autofagia.
Nesse sentido, a autofagia pode ser adaptativa ou deletéria,
dependendo do contexto.16-18
Portanto, apesar da existência de diferentes vias de morte
celular, a perda progressiva de miócitos parece desempenhar
papel de destaque no processo de remodelação, tornando-se
alvo atraente para intervenções terapêuticas.
Metabolismo energético
Outro fator potencialmente responsável pela alteração
da função cardíaca no coração remodelado é o déficit
energético, que resulta do desequilíbrio entre oferta e
consumo de oxigênio. Em condições normais, os ácidos graxos
livres são o principal substrato energético do coração, com
participação variando de 60% a 90%. Metabólitos de ácidos
graxos livres e glicose entram no ciclo do ácido cítrico por
meio de β-oxidação e glicólise, respectivamente, gerando
FADH2 e NADH. Posteriormente, esses substratos participam
da produção de ATP nos complexos de transportadores de
elétrons na mitocôndria. A energia gerada é estocada e
transportada na forma de fosfocreatina.19
Na remodelação cardíaca, já foram identificadas diversas
alterações do metabolismo energético, incluindo diminuição na
utilização dos ácidos graxos livres e aumento da utilização de
glicose. Em consequência da diminuição da β-oxidação, pode
ocorrer acúmulo anormal de triglicerídeos e lipotoxicidade.
Adicionalmente, já foram descritas atrofia mitocondrial
e alterações funcionais mitocondriais. O conjunto dessas
alterações resulta em menor disponibilidade de energia para as
proteínas miocárdicas com atividade ATPásica, e na geração de
espécies reativas ao oxigênio, resultando em estresse oxidativo
com todas as suas consequências.20-22
Estresse oxidativo
No coração, as espécies reativas de oxigênio podem se
originar de diversas fontes, dentre as quais se destacam os
transportadores de elétrons mitocondriais, sistema NADPH
oxidase, atividade da cicloxigenase, citocromo P450, glicose
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Tabela 1 – Fisiopatologia da disfunção ventricular na remodelação cardíaca
Mecanismo

Principais alterações

Consequência

Morte celular

↑ apoptose, ↑necrose
↓ autofagia

Perda progressiva de miócitos

Metabolismo energético

↓ β oxidação
Acúmulo de triglicérides
↑ glicólise
Disfunção mitocondrial
Atrofia mitocondrial

Lipotoxicidade
↓ energia
↑ estresse oxidativo

Estresse oxidativo

↑ NADPH oxidase
↑ degradação de catecolaminas
↑ xantina oxidase
Disfunção mitocondrial
↓ sistemas antioxidantes

peroxidação lipídica
oxidação proteica
dano do DNA
disfunção celular
proliferação de fibroblastos
ativação de metaloproteases
↑ apoptose
↑ vias de sinalização para hipertrofia

Inflamação

↑ resposta inata
disfunção da resposta adaptativa

↑ citocinas inflamatórias
disfunção macrófagos, células T e B

Colágeno

Proliferação de fibroblastos
↑ metaloproteinases

Degradação do colágeno normal
Fibrose

Proteínas contráteis

↑ β-miosina
↓ α-miosina
↑ isoforma 2 da troponina T
↓ fosforilação da troponina I

↓ contratilidade

Transporte de cálcio

↓ canais L de Ca2+
↓ rianudina
↓ calsequestrina
↓ calmodulina
↓ fosforilação da fosfolambam
↓ SERCA 2a

↓ Ca2+ na sístole
↑ Ca2+ na diástole

Geometria

↑ cavidade do VE
↓ espessura da parede
forma elíptica → esférica

↑ estresse parietal do VE

Ativação neurohormonal

↑ sistema renina-angiotensina-aldosterona
↑ Simpático

↑ morte celular, ↑ estresse oxidativo, ↑ inflamação,
↑ metaloproteinases e fibroblastos, hipertrofia,
vasoconstrição

VE: ventrículo esquerdo.

oxidase, xantina oxidase, lipoxigenase e degradação das
catecolaminas. Em situações fisiológicas, há um equilíbrio
entre a produção das espécies reativas e os sistemas
antioxidantes. Quando a produção de espécies reativas
excede a capacidade de neutralização, fica caracterizada
situação conhecida como estresse oxidativo.23
Existem evidências robustas de que a remodelação
cardíaca está associada com estresse oxidativo por aumento
na produção de espécies reativas associado à diminuição
das defesas antioxidantes. Esse fenômeno levaria a
várias condições, como peroxidação lipídica, oxidação
proteica, dano do DNA, disfunção celular, proliferação
de fibroblastos, ativação de metaloproteinases, estímulo
da apoptose, alterações nas proteínas responsáveis pelo
trânsito de cálcio, ativação de vias de sinalização para
hipertrofia, entre outras.24-26 Portanto, o estresse oxidativo
parece desempenhar papel fisiopatológico de destaque na
remodelação cardíaca.
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Inflamação
Atualmente, acredita-se que tanto a resposta imune
adaptativa como a inata é ativada em resposta a agressões
cardíacas. Enquanto o sistema inato resulta em resposta
inflamatória mais inespecífica, o sistema adaptativo induz
resposta mais específica, mediada pelas células B e T.27
Evidências experimentais mostraram que mediadores
inflamatórios induzem reexpressão de enzimas do período
fetal, crescimento celular, ativação de metaloproteinases,
proliferação de fibroblastos e perda progressiva de miócitos
por meio de apoptose. Do mesmo modo, antagonismo
da resposta inata (antagonistas de toll-like receptors, TNF,
IL-1 e IL-8) atenuou o processo de remodelação após o
infarto. Além disso, a modulação da resposta adaptativa
(macrófagos, linfócitos T reguladores e B) pode induzir
remodelação mais favorável, principalmente no modelo
de isquemia miocárdica.27-29
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Portanto, apesar das experiências negativas anteriores
com inibidores de citocinas em ensaios clínicos, a resposta
inflamatória permanece como alvo potencial para
intervenções terapêuticas.
Colágeno
No coração, existe uma complexa e organizada rede de
colágeno. As fibras de colágeno encontradas no interstício são
predominantemente dos tipos I e III (95% do colágeno total).
As principais funções dessa rede são: regular a apoptose,
resistir às deformações patológicas, manter o alinhamento
das estruturas, regular a capacidade de distensão do músculo
cardíaco e a transmissão de força durante o encurtamento da
fibra cardíaca, e expressar citocinas e fatores de crescimento.30
As fibras colágenas são firmemente justapostas, com
fortes ligações químicas e resistentes à degradação causada
pela maioria das proteases. Algumas enzimas, entretanto,
têm atividade colagenolítica, entre as quais se destacam
as metaloproteinases. A quebra da rede de colágeno
interfibrilar pode ter inúmeras consequências, tanto na
arquitetura quanto na função ventricular. Assim, no modelo
de infarto agudo do miocárdio, o aumento da atividade
das metaloproteinases foi acompanhado de dilatação
ventricular progressiva, associada à disfunção cardíaca.
A inibição farmacológica das metaloproteinases, em
diferentes modelos, atenuou o processo de remodelação.31,32
Do mesmo modo, acúmulo anormal de colágeno III, e
principalmente de colágeno I (mais rijo, maior e mais estável),
foi detectado em diversos modelos de agressão, estimulado por
diferentes vias de sinalização, incluindo TGF-β, endotelina-1,
angiotensina II, fator de crescimento tissular conectivo e fator
de crescimento derivado de plaqueta. Nesse cenário, a fibrose
foi associada com aumento da rigidez miocárdica, disfunção
diastólica, piora da contração, piora do fluxo coronário e arritmias
malignas. Adicionalmente, a presença de fibrose foi preditora de
mortalidade em pacientes com disfunção cardíaca.33,34
Portanto, o conteúdo de colágeno desempenha papel
crítico na manutenção da arquitetura e da função cardíaca.
No processo de remodelação, entretanto, pode ocorrer
desequilíbrio entre a síntese e degradação do colágeno com
diversos efeitos deletérios.
Proteínas contráteis
O processo de remodelação ventricular caracteriza-se por
alterações na miosina, a principal proteína contrátil, composta
de um par de cadeias pesadas (α e β) e dois pares de cadeias
leves. Dependendo da composição das cadeias, podemos
identificar três isoenzimas (V1, V2 e V3) de diferentes espécies
no miocárdio. Essas isoenzimas possuem os mesmos pares de
cadeias leves, variando apenas em relação à composição das
cadeias pesadas (αα nas V1, αβ nas V2 e ββ nas V3). A atividade
ATPásica da miosina depende de sítios ativos localizados nas
cadeias pesadas, sendo a maior observada para a fração α.
Portanto, a composição das isoenzimas determina a capacidade
contrátil do miócito. Durante a remodelação, além de haver
predomínio da forma fetal das cadeias leves da miosina,
usualmente ocorre aumento da isoforma V3, acompanhado
de diminuição da isoforma V1. A relevância dessa observação

em modelos com roedores tem sido questionada, pelo fato
de humanos já apresentarem predomínio da isoforma V3.
No entanto, em casos de remodelação e disfunção cardíaca,
uma diminuição adicional da isoforma V1 já foi observada em
humanos. Além disso, aumento da isoforma 2 da troponina T e
diminuição da fosforilação da troponina I já foram observados
no coração remodelado.35,36
Transporte de Cálcio
O transporte de cálcio pelo retículo sarcoplasmático é
um processo ativo, complexo, que envolve a participação
de vários componentes. Sistemas de membrana e sistemas
intracelulares de cálcio (canais de cálcio do tipo-L, receptor
de rianodina, calsequestrina) regulam a quantidade de
cálcio ofertado às proteínas contráteis durante o processo
de contração. Da mesma forma, a ativação da calmodulina
quinase e a fosforilação da fosfolambam estimulam
enzimas (SERCA-2a) responsáveis pela maior captação de
cálcio pelo retículo sarcoplasmático, promovendo melhora
do relaxamento.37
Em situações de remodelação e disfunção ventricular,
evidências apontam para alterações no sistema transporte
de cálcio, como diminuição dos canais-L e receptores de
rianodina, bem como diminuição da atividade da calsequestrina
e calmodulina quinase. Adicionalmente, observou-se redução
na fosforilação da fosfolambam, resultando na redução na
atividade da SERCA-2a. Portanto, o processo de remodelação
resulta em diminuição da oferta de cálcio durante a sístole e
aumento de cálcio na diástole. Assim, alterações nas proteínas
envolvidas no trânsito de cálcio podem contribuir para a
disfunção cardíaca no coração remodelado.37,38
Alterações de geometria
Conforme descrito anteriormente, o processo de
remodelação está associado a alterações em diferentes
mecanismos relacionados com disfunção cardíaca. Em alguns
modelos, alterações na geometria, incluindo mudanças
na espessura da parede, no diâmetro da cavidade e na
configuração normal do VE (de elíptica para forma mais
arredondada), podem ter consequências funcionais.
Por exemplo, em modelos experimentais de IM, os animais
apresentaram aumento da cavidade ventricular associado
com função sistólica global do VE deprimida. Por outro lado,
a capacidade intrínseca de gerar força (contratilidade) dos
miócitos estava preservada.39 No modelo de constrição de
aorta, aproximadamente 50% dos animais desenvolveram
dilatação do VE, acompanhada de edema pulmonar,
enquanto os animais restantes permaneceram com padrão
concêntrico de hipertrofia, sem sinais de edema. Não foram
observadas diferenças na função contrátil entre os dois
grupos. Desse modo, em algumas situações, as alterações na
geometria, por si, poderiam comprometer a função global do
ventrículo por alterar as condições de carga a que o coração
é submetido.40
Outro aspecto relevante associado ao papel da geometria
na função cardíaca refere-se à influência da rotação e da
torção ventriculares. A função ventricular normal requer
coordenação entre a atividade elétrica e a atividade
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mecânica. Seguindo a trajetória das fibras de Purkinje, a
parede ventricular esquerda é primeiramente ativada na
região endocárdica do septo e parede livre ventricular,
caminhando do ápice para a base do ventrículo. A resposta
mecânica, no entanto, é caracterizada por dessincronia
fisiológica das regiões subendocárdicas e subepicárdicas.41
O fenômeno de rotação é definido como movimento
circunferencial ao redor do eixo longitudinal. Na fase de
contração isovolumétrica, ocorre um breve movimento de
rotação horária na região do ápice do VE, seguido de grande e
sustentada rotação anti-horária na fase de ejeção. Associado a
esse movimento, há encurtamento das fibras subendocárdicas e
estiramento das fibras subepicárdicas, seguido de encurtamento
simultâneo das fibras endocárdicas e epicárdicas durante a
ejeção. Em contraste, a região da base exibe movimento de
rotação anti-horária na fase isovolumétrica e rotação horária na
fase de ejeção, de menor amplitude em comparação ao ápice.
A diferença ou gradiente da rotação entre as regiões do ápice
e da base caracteriza a torção. Assim, esse processo descreve
o grau de deformação sofrido pelo miocárdio. Na diástole, a
deformação ventricular é revertida.41 A primeira consequência
da torção sistólica é a geração de maior pressão intracavitária
com mínimo encurtamento, reduzindo a demanda por energia.
Além disso, a presença de torção induz distribuição mais
equitativa do estresse, proporcionando um encurtamento de
fibras mais homogêneo através da parede ventricular. Do mesmo
modo, a torção diastólica, que se inicia na fase de relaxamento
isovolumétrico, permite a presença de vetores subendocárdicos e
subepicárdicos contraindo e alongando simultaneamente e, desse
modo, facilita o restabelecimento de forças de recolhimento e a
restauração da arquitetura ventricular como antes da contração
isovolumétrica. Portanto, a perda da torção está associada a
um comprometimento da função sistólica e diastólica do VE.42
Na remodelação, as mudanças na arquitetura do coração podem
induzir alterações da torção, contribuindo para a deterioração
da função cardíaca. Consequentemente, em algumas situações,
a restauração cirúrgica da geometria ventricular poderia ter
efeitos favoráveis.43
Ativação neurohormonal
Dois dos principais sistemas envolvidos no processo de
remodelação são o sistema simpático e o sistema renina-

angiotensina-aldosterona. A ativação desses sistemas estimula
vias de sinalização intracelulares com consequente aumento da
síntese proteica em miócitos e fibroblastos causando hipertrofia
celular e fibrose. Outros efeitos descritos são a ativação de
fatores de crescimento, ativação das metaloproteinases,
sobrecarga hemodinâmica por vasoconstrição e retenção
hídrica, aumento do estresse oxidativo e efeito citotóxico
direto, levando à morte celular por necrose ou apoptose.44-46
O bloqueio desses sistemas desempenha importante papel
na prevenção ou atenuação do processo de remodelação
secundário a vários estímulos.

Tratamento Farmacológico
O tratamento farmacológico da remodelação cardíaca
pode ser dividido em três estágios: estratégias consolidadas,
promissoras e potenciais (Figura 3).
No grupo de estratégias já consolidadas, os inibidores da
enzima conversora da angiotensina, os betabloqueadores e os
antagonistas da aldosterona foram eficazes em atenuar o processo
de remodelação em diferentes modelos experimentais.44-47
Esses resultados foram validados em estudos clínicos e,
atualmente, esses fármacos estão indicados em pacientes com
disfunção cardíaca e fração de ejeção < 40%.47
Em relação a estratégias promissoras, destaca-se o
LCZ696. Esse composto reúne em uma molécula a valsartana
(antagonista do receptor da angiotensina II), com o sacubitril
(inibidor da neprilisina, enzima que metaboliza peptídeos
natriuréticos, urodilatina, bradicinina e adrenomedulina).
Estudos experimentais evidenciaram atenuação da dilatação
da cavidade e da fibrose miocárdica como, por exemplo,
após o infarto experimental.48
Os resultados experimentais incentivaram a realização
de um grande ensaio clínico. No estudo PARADIGM-HF,49
foram randomizados mais de oito mil pacientes sintomáticos
(classe funcional da NYHA II-IV) com queda da fração de
ejeção para receber LCZ696 ou enalapril. Após seguimento de
27 meses, o grupo LCZ apresentou menor mortalidade, menor
mortalidade cardiovascular e menos hospitalizações por
insuficiência cardíaca.49 Portanto, o LCZ696 provavelmente
vai modificar o tratamento de pacientes com disfunção
cardíaca sistólica sintomática.

Figura 3 – Tratamento farmacológico da remodelação cardíaca. IECA: inibidores da enzima de conversão da angiotensina; BRA: bloqueadores dos receptores
da angiotensina II.
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Considerando os tratamentos potenciais, os principais
alvos são os mecanismos fisiopatológicos discutidos
anteriormente, principalmente em estudos experimentais.
A morte celular tem sido um dos principais alvos de estudo.
Estudos mostraram que a ciclosporina A e a neuregulina-1
podem atenuar a apoptose, e a necrostatina-1 inibe
a apoptose via inibição da caspase-8 e a necrose via
bloqueio da calpaína. Modulação das chaperonas e do
sistema ubiquitina (controlando a degradação proteica)
também levaria a uma maior sobrevida. 50 A fibrose
também tem sido um atraente alvo para intervenções.
A inibição da trombospondina-1 e da galectina-3 está
associada à diminuição do conteúdo do colágeno. 51
O mesmo fenômeno foi observado com a administração de
torasemida e de metformina.50 Além disso, a administração
de CXL-1020, um doador de nitroxila, promoveu melhor
sensibilidade das proteínas contráteis ao cálcio com
consequente melhora funcional, associada à atenuação da
hipetrofia.50 Ainda, a modulação do processo inflamatório,
incluindo inibição de macrófagos, linfócitos T e de diversas
citocinas têm sido estudada em diferentes modelos, com
resultados promissores.52
Pelo exposto, o estudo de novos compostos para a
atenuação da remodelação/disfunção cardíaca é um processo
contínuo e, atualmente, são várias as estratégias com potencial
para uso clínico.

Conclusão
A remodelação cardíaca está associada ao aparecimento e
progressão da disfunção ventricular, arritmias e prognóstico ruim.
Após o infarto, pode predispor à ruptura ventricular e formação
de aneurismas. Apesar de avanços na terapêutica, a mortalidade
associada à remodelação/disfunção cardíaca permanece alta.
Portanto, o conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos
envolvidos no processo de remodelação é prioritário, inclusive
para o estabelecimento de novas estratégias de tratamento.
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