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DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Já há algum tempo vem estudando-se a relação entre o con-
sumo moderado de bebidas alcoólicas e a mortalidade1. Alguns 
estudos já demonstraram que, em indivíduos pós-IAM (infarto 
agudo do miocárdio), o álcool não aumenta a mortalidade2 e até 
poderia ser fator protetor3.

O presente estudo propõe investigar a importância dos hábitos 
de ingestão de bebida alcoólica no prognóstico dos pacientes que 
sobreviveram a um primeiro episódio de IAM. Para tal, foram se-
lecionados 1.209 indivíduos oriundos da amostra de 2.246 casos 
do SHEEP, que sobreviveram ao primeiro IAM. O desfecho primário 
consistiu na mortalidade total e por causa cardiovascular.

Após um seguimento de oito anos, foram registradas 267 
mortes, sendo 145 por causa cardiovascular. Ajustando para 
possíveis fatores confundidores, o grupo que tinha parado de 
beber recentemente, por causa do IAM, teve um risco maior 
para mortalidade total, hazard ratio de 4,55 (2,03 - 10,20), e 
por causa cardiovascular, 4,47 (1,60 - 12,47). Indivíduos que 
continuaram com uma ingestão moderada de bebida alcoólica 
em relação aos abstêmios tiveram tendência à proteção de 
mortalidade por causa cardiovascular: 0,61 (0,36 - 1,02) para 
uma ingestão de até 5 g/dia; 0,62 (0,36 - 1,07), 5 - 20 g/dia e 
0,69 (0,38 - 1,25), mais que 20 g/dia. 

COMENTÁRIO
Esta análise do SHEEP concorda com a avassaladora maioria 
dos estudos de coorte que demonstra associação protetora 

da ingestão moderada de bebidas alcoólicas contra eventos 
coronarianos. Sendo um estudo observacional, está sujeito a 
vieses. Quanto à associação entre a interrupção abrupta da 
ingestão e um grande aumento na mortalidade, deve ser mais 
bem estudada, uma vez que o número de indivíduos desse grupo 
era muito pequeno. 

Nem todos os estudos de coorte têm evidenciado associação 
protetora de bebidas alcoólicas para doença cardiovascular. 
Além disso, aventa-se que a proteção encontrada em alguns 
estudos pode-se dever ao estilo de vida mais saudável de 
bebedores moderados, o “efeito da coorte saudável” (health 
cohort effect)4. Somente um improvável ensaio clínico poderia 
responder definitivamente essa questão.
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