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Pravastatina ou
Rosuvastatina?

Estudo compara a utilização destes dois agentes em pacientes
hipercolesterolêmicos e apresentando síndrome metabólica.

Koh KK, Quon MJ, Sakuma I, Han SH, Choi H, Lee K, Shin EK. Differential metabolic effects of rosuvastatin and pravastatin in hypercholesterolemic patients. Int J Cardiol. 2011 Dec 26.

O tratamento com diferentes estatinas apresenta eficácia na redução dos níveis de
colesterol total, LDL e não-HDL, melhorando o perfil lipídico em pacientes
hipercolesterolêmicos.
Stender S, Schuster H, Barter P, Watkins C, Kallend D; MERCURY I Study Group. Comparison of rosuvastatin with atorvastatin, simvastatin and pravastatin in achieving cholesterol goals and
improving plasma lipids in hypercholesterolaemic patients with or without the metabolic syndrome in the MERCURY I trial. Diabetes Obes Metab. 2005 Jul;7(4):430-8.
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Estudos & Atualidades
Estudo randomizado, simples cego e placebo controlado compara os efeitos da utilização
da rosuvastatina e pravastatina na função endotelial e parâmetros metabólicos em
pacientes com hipercolesterolemia.
Neste estudo, 184 pacientes, apresentando hipercolesterolemia (colesterol LDL ≥130mg/dl), idade média de 55 anos, foram randomizados em
três grupos e submetidos aos seguintes tratamentos:

Grupo 1 (n=54)
Placebo

Grupo 2 (n=54)
Rosuvastatina 10mg/dia

Grupo 3 (n=54)
Pravastatina 40mg/dia

O estudo teve duração de dois meses. Os pacientes foram monitorados a cada 14 dias durante o estudo. Foram mensurados perfil lipídico
(triglicerídeos, colesterol total, LDL e HDL), glicose em jejum, adiponectina, proteína C reativa de alta sensibilidade (hsCRP), hemoglobina
glicosilada (HbA1c) e nível de insulina plasmática.

Resultados:
 Os tratamentos com rosuvastatina e pravastatina reduziram significativamente os níveis do colesterol total e
LDL e apoliproteína B nos pacientes quando comparados ao início do tratamento. Os níveis de apoliproteína
A1 (componente do colesterol HDL) apresentaram aumento significativo apenas após o tratamento com a
rosuvastatina;
 A função endotelial dos pacientes apresentou melhora significativa após o tratamento com a rosuvastatina e
pravastatina. Ambos os tratamentos apresentaram redução significativa da hsCRP;
 Os pacientes tratados com a pravastatina apresentaram diminuição significativa da insulina em jejum e da
HbA1c. Já os níveis de adiponectina e sensibilidade à insulina apresentaram-se significativamente aumentadas
nos pacientes após dois meses de tratamento com a pravastatina, sendo estes efeitos clínicos relevantes nos
sintomas relacionados à síndrome metabólica;
 Ao contrário, os pacientes tratados com a rosuvastatina apresentaram aumento da insulina em jejum e do
HbA1c e diminuição da adiponectina e da sensibilidade a insulina após dois meses de tratamento,
apresentando efeito deletério nos parâmetros da síndrome metabólica.

O tratamento com a pravastatina apresenta efeitos benéficos na síndrome metabólica
através da redução do perfil lipoproteico nos pacientes com hipercolesterolemia. A
rosuvastatina também diminui perfil lipoproteico, porém apresenta efeito deletério nos
parâmetros associados à síndrome metabólica.
Koh KK, Quon MJ, Sakuma I, Han SH, Choi H, Lee K, Shin EK. Differential metabolic effects of rosuvastatin and pravastatin in hypercholesterolemic patients. Int J Cardiol. 2011 Dec 26.

Propostas Terapêuticas
Cápsulas de Pravastatina
Pravastatina.................................................40mg
Administrar uma cápsula ao dia.

Cápsulas de Rosuvastatina
Rosuvastatina..............................................10mg
Administrar uma cápsula ao dia.

Koh KK, Quon MJ, Sakuma I, Han SH, Choi H, Lee K, Shin EK. Differential metabolic
effects of rosuvastatin and pravastatin in hypercholesterolemic patients. Int J Cardiol.
2011 Dec 26.

A pravastatina, dentre todas as estatinas, é a que apresenta
melhor ação na preservação endotelial com menor custo. É
uma estratégia promissora para o tratamento de pacientes
com
hipercolesterolemia
e
síndrome
metabólica,
melhorando a sensibilidade a insulinas nestes pacientes e,
posteriormente, evitando o desenvolvimento de diabetes
tipo 2.

Yamagishi S, Matsui T, Sato T, Takeuchi M. Protective role of pravastatin in the
pathogenesis of the metabolic syndrome. Med Hypotheses. 2006;66(3):609-11.

Cápsulas de Sinvastatina
Sinvastatina.................................................20mg
Administrar uma cápsula ao dia.
As estatinas, em geral, são efetivas na redução dos níveis de
colesterol LDL, não HDL e total.

Stender S, Schuster H, Barter P, Watkins C, Kallend D; MERCURY I Study Group.
Comparison of rosuvastatin with atorvastatin, simvastatin and pravastatin in
achieving cholesterol goals and improving plasma lipids in hypercholesterolaemic
patients with or without the metabolic syndrome in the MERCURY I trial. Diabetes
Obes Metab. 2005 Jul;7(4):430-8.
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