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Quadro 1 - Graus de recomendações e níveis de evidências adotados nesta revisão

Grau de recomendação

Classe I A evidência é conclusiva ou, se não, existe consenso de que o procedimento ou tratamento é seguro e eficaz

Classe II Há evidências contraditórias ou opiniões divergentes sobre segurança, eficácia, ou utilidade do tratamento 
ou procedimento

Classe IIa As opiniões são favoráveis ao tratamento ou procedimento. A maioria dos especialistas aprova

Classe IIb A eficácia é bem menos estabelecida, e as opiniões são divergentes

Classe III Há evidências ou consenso de que o tratamento ou procedimento não é útil, eficaz, ou pode ser prejudicial

Níveis de Evidência

A Múltiplos estudos clínicos randomizados concordantes e bem elaborados ou metanálises robustas de estudos 
clínicos randomizados

B Dados de metanálises menos robustas, um único estudo clínico randomizado ou estudos observacionais

C Opinião dos especialistas
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Estratificação de risco cardiovascular
Tabela 1 - Categorias de risco cardiovascular em pacientes com diabetes

Categoria de risco Taxa de evento de DAC  
em 10 anos (%) Idade (anos) Condição

Baixo < 10
Homem < 38

Sem ER, DASC e DACL
Mulher < 46

Intermediário 10-20
Homem 38-49

Mulher 46-56

Alto 20-30

Homem > 49
ER, DASC
Sem DACL

Mulher > 56 anos ou 
qualquer idade se ER 

ou DASC

Muito alto > 30 Qualquer idade se DACL DACL

DAC: doença arterial coronária; ER: estratificadores de risco; DASC: doença aterosclerótica subclínica; DACL: doença aterosclerótica clínica.
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Quadro 2 - Estratificadores de risco (ER)

Idade > 49 anos para homens ou > 56 anos para mulheres

Duração do diabetes superior a 10 anos*

História familiar de doença arterial coronária prematura†

Presença de síndrome metabólica definida pelo IDF‡

Hipertensão arterial tratada ou não tratada

Tabagismo vigente§

Taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 60 mL/min/1,73 m2

Albuminúria > 30 mg/g de creatinina

Neuropatia autonômica

Retinopatia diabética

IDF: International Diabetes Federation. *Válido para pacientes com início do diabetes após os 18 anos de idade; †história familiar de doença coronária 
prematura é definida pela presença de eventos coronários em parentes de primeiro grau (pai, mãe ou irmãos) antes dos 55 anos de idade para homens 
ou 65 anos para mulheres; ‡a definição da IDF de síndrome metabólica consiste em: circunferência abdominal ≥ 94 cm para homens e ≥ 80 cm para 
mulheres, e dois ou mais dos seguintes critérios: (1) triglicerídes ≥ 150 mg/dL para homens e mulheres; (2) HDL-colesterol < 40 mg/dL em homens e  
< 50 mg/dL em mulheres; (3) pressão arterial ≥ 130/85 mmHg ou tratamento para hipertensão; e (4) glicemia em jejum ≥ 110 mg/dL; tabagismo vigente  
é definido quando o último episódio ocorreu em menos de 1 ano antes do momento da estratificação.
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Quadro 3 - Doença aterosclerótica subclínica

Escore de cálcio arterial coronário > 10 U Agatston*

Placa carotídea (espessura íntima média > 1,5 mm)

Angiotomografia coronária computadorizada com presença 
de placa†

Índice tornozelo braquial < 0,9

Aneurisma da aorta abdominal‡

* Quando disponível, a mensuração da calcificação arterial coronariana deve 
ser a modalidade preferida; a angiotomografia coronária computadorizada 
não deve ser realizada rotineiramente em pacientes assintomáticos; pacientes 
portadores de aneurisma de aorta abdominal estão em risco elevado de 
morbidade e mortalidade cardiovascular, pela presença de fatores de risco 
habituais e comorbidades associadas ao aneurisma.

Quadro 4 - Doença aterosclerótica clínica

Síndrome coronariana aguda

Infarto agudo do miocárdio ou angina instável

Angina estável ou antecedente de infarto agudo  
do miocárdio

Acidente vascular cerebral aterotrombótico ou ataque 
isquêmico transitório

Revascularização coronariana, carotídea ou periférica

Insuficiência vascular periférica ou amputação de membros

Doença aterosclerótica grave (estenose > 50%) em qualquer 
território vascular



10

Rastreamento de doença aterosclerótica subclínica
Recomendação Classe Nível de evidência

A determinação do escore de cálcio coronário tem as melhores taxas de reclassificação de risco, 
se comparado a outros marcadores, quando adicionado ao escore de risco global.
Isto pode ser especialmente útil para reclassificar os pacientes de risco intermediário em 
categorias de risco mais alto ou mais baixo. No entanto, este painel reconhece que, apesar 
de sua utilidade, o escore de cálcio coronário não é um exame de fácil acesso para grande 
proporção de pacientes

IIa B

Em pacientes com diabetes, CAC > 10 é preditor de mortalidade e eventos cardiovasculares 
futuros. Recomenda-se que pacientes com diabetes, com CAC > 10 sejam considerados de alto 
risco cardiovascular 

I A

O escore de cálcio coronário supera a EMIC e o ITB na discriminação e reclassificação do risco 
cardiovascular, pelo menos em indivíduos não diabéticos IIa B

A presença de placa carotídea é preditora de eventos adversos cardiovasculares maiores, além 
de reclassificar o risco. A adição de informações da placa, como aumento da EMIC (> 1,5 mm), 
é marcador de risco cardiovascular e pode ser utilizada para reclassificar pacientes de risco 
intermediário em alto risco

IIb B

CAC: calcificação arterial coronariana; EMIC: espessura médio-íntimal de carótidas; ITB: índice tornozelo-braquial.
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Rastreamento da isquemia miocárdica silenciosa

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Um ECG de repouso deve ser considerado, pelo menos anualmente, em pacientes assintomáticos com 
diabetes, com risco intermediário, alto e muito alto IIa B

O rastreamento universal da DAC, por meio de pesquisa de isquemia miocárdica induzida por 
estresse, não reduziu desfechos cardiovasculares, não sendo recomendado em pacientes com diabetes 
assintomáticos, na ausência de anormalidades ao ECG de repouso, mesmo na presença de condição de 
alto risco para eventos cardiovasculares 

III A

Considerar a investigação de isquemia miocárdica em pacientes com diabetes, assintomáticos e na 
presença de alterações de ECG de repouso, e em pacientes que apresentam sintomas atípicos (dispneia 
inexplicada, dor torácica atípica ou desconforto), evidência de doença vascular associada (sopros 
carotídeos, ataque isquêmico transitório, AVC, doença arterial periférica) e CAC muito alta (> 400), 
quando disponível 

IIa B

O teste ergométrico deve ser considerado na investigação inicial de isquemia na maioria dos pacientes 
assintomáticos, exceto na presença de alterações no ECG de repouso, que impeçam a interpretação 
ou incapacitem realizar esforço físico. Nestes casos, a ecocardiografia com estresse farmacológico, 
a cintilografia de perfusão miocárdica, a ATCC e a ressonância magnética cardíaca com perfusão 
miocárdica são opções razoáveis

IIa C
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A ATCC não deve ser usada rotineiramente em pacientes assintomáticos com diabetes, pois não reduz o 
risco de eventos cardiovasculares quando utilizada para estratificação de risco dessa população III B

Em pacientes nas categorias de risco baixo ou intermediário, com sintomas atípicos, a ATCC pode ser 
considerada para descartar isquemia miocárdica, pois possui elevado valor preditivo IIb B

ECG: eletrocardiograma; DAC: doença arterial coronária; AVC: acidente vascular cerebral; CAC: calcificação arterial coronariana; ATCC: angiotomografia 
computadorizada coronária.
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Gerenciamento da hiperglicemia

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes adultas, não grávidas, portadoras de DM tipo 1 ou 2, e na ausência de comprometimento 
cognitivo grave ou redução da expectativa de vida, o alvo recomendado para o controle glicêmico é a 
hemoglobina glicada HbA1c abaixo de 7,0%

I A

Alvos de HbA1c menos rigorosos (abaixo de 8,0%) são razoáveis em pacientes com história conhecida 
de hipoglicemias graves e frequentes, diabetes de longa data, baixa expectativa de vida, comorbidades 
importantes e complicações vasculares estabelecidas, bem como em pacientes menos motivados e naqueles 
não aderentes ou com reduzida capacidade de autocuidado, recursos limitados e sistema de apoio limitado

IIa B

Em pacientes hospitalizados com IAM, recomenda-se que a glicemia seja mantida entre 130 e 200 mg/dL 
por infusão de insulina intravenosa contínua, seguida de bom controle metabólico em longo prazo I B

Em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, recomenda se que a glicemia seja mantida entre 120 e 150 
mg/dL por meio de infusão de insulina intravenosa contínua durante o período de hospitalização I A

Um regime de insulina basal mais correção em bólus (uma estratégia usando doses múltiplas de insulinas 
de ação curta e longa) é uma opção razoável para corrigir a hiperglicemia em pacientes com diabetes 
hospitalizados e não críticos

IIa B

O uso de insulina escalonada (sliding scale), de acordo com a glicemia no ambiente hospitalar, 
é desencorajado III C

DM: diabetes melito; IAM: infarto agudo do miocárdio.
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Tratamento ambulatorial: monoterapia

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes portadores de DM tipo 2 recém-diagnosticados, a metformina associada a medidas não 
farmacológicas, incluindo atividade física e tratamento nutricional para controle de peso, é recomendada 
como terapia de primeira linha

I A

Em pacientes que não toleram metformina, qualquer outro medicamento antidiabético pode ser 
recomendado como monoterapia, exceto se houver contraindicação I C

Em pacientes com insuficiência renal, as possíveis substituições de medicamentos anti-hiperglicêmicos 
para diabetes tipo 2 estão indicadas na (Tabela 2) _ _



15
DIRETRIZ BRASILEIRA BASEADA EM EVIDÊNCIAS SOBRE PREVENÇÃO  
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Tabela 2 - Ajuste pela função renal de medicamentos anti-hiperglicêmicos

Droga Dose diária 
máxima

TFG estimada (mL/min)

45 - 60 30 - 45 < 30

Insulina, UI Variável NN NN NN

Pioglitazona, mg 45 NN NN NN

Linagliptina, mg 5 NN NN NN

Sitagliptina, mg 100 50 50 25

Vildagliptina, mg/dia 100 50 50 50 

Saxagliptina mg 5 2,5 2,5 2,5

Alogliptina, mg 25 12,5 12,5 6,25

Metformina, mg/dia < 2.550 < 2.000 < 1.000 NR

Glimepirida, mg 8 1 1 NR

Gliclazida, mg/dia 120 NN NN NR

Glibenclamida, mg/dia 20 NR NR NR

Nateglinide, mg/refeição 120 60 60 NR
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Repaglinida, mg/refeição 1 0,5 0,5 0,5

Acarbose, mg 300 150 150 NR

Exenatide, mcg/dia 20 NN 10 NR

Liraglutide, mg/dia 1,8 NN NN NR

Lixisenatide, mcg 20 NN NR NR

Dulaglutide, mg/semana 1,5 NN NN NR

Canagliflozina, mg/dia 300 100 NR NR

Empagliflozina, mg/dia 25 NN NN NR

Dapagliflozina, mg/dia 10 NN NR NR

TFG: taxa de filtração glomerular; NN: não necessário; NR: não recomendado.
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Tratamento ambulatorial: segundo agente

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes assintomáticos diagnosticados recentemente com diabetes tipo 2 e HbA1c > 8,5%, 
o tratamento farmacológico combinado, consistindo em metformina mais um segundo agente anti-
hiperglicêmico, deve ser considerado como terapia de primeira linha 

IIa C

Em pacientes que não atingem os níveis de HbA1c alvo com monoterapia, qualquer fármaco antidiabético 
é potencialmente eficaz como opção adicional à metformina para o controle glicêmico. Não há evidências 
de diferenças significativas entre as classes de agentes antidiabéticos quando utilizados como segunda 
terapia adicionada à metformina

I A

A terapia farmacológica para controlar a glicemia no paciente com diabetes tipo 2 deve ser 
individualizada com base na eficácia, no mecanismo de ação, na presença de comorbidades, no risco de 
hipoglicemia, no ganho de peso, nos efeitos adversos e em custos

I C

HbA1c: hemoglobina glicada.
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Tratamento ambulatorial: terceiro agente

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Também não há diferença na redução da HbA1c quando diferentes classes de medicamentos são 
usadas como terceira opção para o tratamento do diabetes tipo 2. Este painel recomenda que qualquer 
droga antidiabética possa ser uma opção como terceiro agente para o controle glicêmico, desde que o 
mecanismo de ação não seja semelhante ao dos agentes já em uso

I C

A terapia com insulina (com ou sem agentes adicionais) deve ser considerada a qualquer momento em 
pacientes portadores de diabetes tipo 2 que apresentam níveis persistemente elevados na glicemia, 
apesar das combinações de agentes antidiabéticos, ou em pacientes sintomáticos

I C

A insulina é uma opção segura para o controle glicêmico em pacientes portadores de diabetes tipo 
2 tratados com um ou mais agentes antidiabéticos e que não atingiram os alvos de HbA1c ou que 
apresentam sintomas típicos de hiperglicemia, mesmo na presença de alto risco cardiovascular

I A

HbA1c: hemoglobina glicada.
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Risco cardiovascular

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes diabéticos tipo 2 com muito alto risco (presença de DACL, com eventos cardiovasculares 
prévios), a adição de um inibidor de SGLT-2 que tenha demonstrado benefício cardiovascular e 
redução da mortalidade total pode ser útil para reduzir o risco, pois diminui a incidência de eventos 
cardiovasculares nesta população 

IIa A

Em pacientes diabéticos tipo 2 com DACL (ou seja, pacientes com muito alto risco), a adição de um 
análogo do receptor de GLP-1 que demonstrou benefício cardiovascular pode ser útil para reduzir o risco 
cardiovascular, pois parece diminuir a incidência de eventos nesta população 

IIa A

Em pacientes portadores de diabetes tipo 2, em qualquer nível de risco de eventos cardiovasculares, o 
uso de pioglitazona, inibidores de DPP4 ou análogos GLP-1 é opção segura e razoável para alcançar o 
controle glicêmico 

I A

Em pacientes portadores de diabetes tipo 2 com qualquer nível de risco cardiovascular, o uso de 
sulfonilureias é seguro e consiste em opção razoável para alcançar o controle glicêmico. No entanto, 
defende-se o uso cuidadoso das sulfonilureias por conta de possível aumento de risco de hipoglicemia 
(especialmente em idosos), bem como aumento de peso

IIa B

DACL: doença aterosclerótica clínica.
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Manejo da dislipidemia

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes portadores de diabetes com muito alto risco, o alvo lipídico recomendado é o LDL-
colesterol abaixo de 50 mg/dL ou não HDL-colesterol abaixo de 80 mg/dL (Tabela 3). Para os pacientes 
que não estão em tratamento com estatinas, para qualquer nível basal de LDL-colesterol, recomenda-se 
redução inicial do LDL-colesterol ou do não HDL-colesterol de mais de 50% 

I A

Se, em pacientes com risco muito alto, após 3 meses, os alvos não forem alcançados, o tratamento deve 
ser intensificado I C

Pacientes com diabetes na categoria de muito alto risco devem iniciar estatinas o mais rápido possível 
e na dose mais alta tolerável (Tabela 4) para atingir as metas de colesterol (Tabela 3). O perfil lipídico 
deve ser revisado a cada 1 a 3 meses. Se os alvos não forem atingidos, a intensificação do tratamento 
é aconselhada, seja mudando para uma estatina mais potente, aumentando a dose da estatina, 
adicionando ezetimiba e/ou melhorando as modificações no estilo de vida

I A

O uso de inibidores de PCSK9 (pró-proproteína convertase subtilisina-kexina tipo 9, sigla do inglês 
proprotein convertase subtilisin-kexin type 9) pode ser considerado em pacientes com muito alto risco, 
que não atingiram metas de LDL-colesterol, apesar do uso de estatina de alta potêncica. A decisão de 
usar inibidores de PCSK9, no entanto, deve ser cuidadosamente avaliada por análise custo-benefício 

IIa B
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Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes portadores de diabetes com muito alto risco (Tabela 1 e Quadro 4) com síndrome 
coronariana aguda recente, o perfil lipídico deve ser determinado nas primeiras 12 a 24 horas de 
internação, para definir os níveis lipídicos basais. Posteriormente, o tratamento com estatinas deve ser 
iniciado nas maiores doses toleráveis, o mais rápido possível, independentemente dos níveis lipídicos, 
quando o perfil lipídico deve ser reavaliado para verificar a obtenção do alvo proposto 

I B

Em pacientes com diabetes de alto risco (Tabela 1 e Quadros 2 e 3), o LDL-colesterol deve ser mantido 
abaixo de 70 mg/dL e/ou o não HDL-colesterol abaixo de 100 mg/dL I A

Em pacientes portadores de diabetes com alto risco, com fatores estratificadores (Quadro 2) ou 
aterosclerose subclínica confirmada (Quadro 3), é altamente recomendável iniciar a terapia com estatina 
(Tabela 4) para atingir os alvos lipídicos (Tabela 3)

I A

Alternativamente, em pacientes diabéticos de alto risco que não usam estatinas, recomenda-se redução inicial 
de > 50% no LDL-colesterol ou no não HDL-colesterol. Se, após 3 meses, os alvos não forem atingidos (LDL 
colesterol < 70 mg/dL ou não HDL-colesterol < 100 mg/dL), o tratamento deve ser intensificado

I C

Se, após 3 meses, o LDL-colesterol ou o não HDL colesterol não estiverem no alvo definido, a 
intensificação da terapia deve ser considerada IIa B

Em pacientes portadores de diabetes com risco baixo a intermediário, os níveis de LDL-colesterol devem 
ser reduzidos e mantidos abaixo de 100 mg/dL, e os níveis do não HDL-colesterol devem ser reduzidos e 
mantidos abaixo de 130 mg/dL (Tabela 3) 

I B



22

As estatinas são inicialmente opcionais para pacientes com baixo risco, mas devem ser consideradas em 
pacientes com risco intermediário (Quadro 5), se LDL-colesterol e não HDL colesterol estiverem acima 
dos alvos (Tabela 3). O perfil lipídico deve ser novamente verificado periodicamente para garantir que o 
nível de LDL-colesterol seja inferior a 100 mg/dL. A intensificação do tratamento é necessária se os alvos 
não forem atingidos

IIa C

Recomenda-se que pacientes portadores de diabetes e LDL-colesterol > 190 mg/dL sejam investigados 
para HF I C

Recomenda-se que os pacientes com diabetes e insuficiência renal crônica em diálise, sem DACL 
(Quadro 4), não iniciem o uso de estatinas, uma vez que não há evidência de benefício nesta população 
e, de fato, o risco de AVC pode aumentar. No entanto, em pacientes com insuficiência renal crônica que 
já estavam em terapia com estatina antes do início da diálise, a retirada de estatinas não é recomendada

III A

Em pacientes portadores de diabetes e insuficiência cardíaca classe III-IV, o início da terapia com estatina 
não é recomendado, por não haver evidência clara de benefício neste grupo III A

No paciente com diabetes e hipertrigliceridemia leve à moderada (TG de 150 a 400 mg/dL), a combinação 
de estatina e fibrato geralmente não é recomendada para redução do risco cardiovascular. No entanto, na 
situação específica de um paciente com TG > 204 mg/dL e HDL colesterol < 34 mg/dL, a combinação de 
fenofibrato e estatina pode ser considerada quando as modificações do estilo de vida falharam

IIa B

HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; PCSK9: pró-proproteína convertase subtilisina-kexina tipo 9, sigla do 
inglês proprotein convertase subtilisin-kexin type 9; DACL: doença aterosclerótica clínica; AVC: acidente vascular cerebral; HF: hipercolesterolemia 
familiar; TG: triglicérides.
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DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM DIABETES

Tabela 3 - Alvos de LDL-colesterol e não HDL-colesterol em 
pacientes com diabetes, de acordo com o risco cardiovascular

Nível de 
Risco

Redução 
sem 

estatina 
(%)

Em tratamento com estatina

LDL-
colesterol 
(mg/dL)

Não HDL-
colesterol 
(mg/dL)

Baixo 30 - 50 < 100 < 130

Intermediário 30 - 50 < 100 < 130

Alto > 50 < 70 < 100

Muito alto > 50 < 50 < 80

Tabela 4 - Média esperada de redução do LDL-colesterol com 
uso de estatina

Estatina (mg)

Média 
esperada 

de redução 
do LDL 

colesterol 
< 30 (%)

Média 
esperada 

de redução 
do LDL 

colesterol 
30-50 (%)

Média 
esperada 

de redução 
do LDL 

colesterol 
≥ 50 (%)

Sinvastatina 10 20 - 40 40 + 
ezetimiba

Pravastatina 10 - 20 40 - 80 -

Fluvastatina 20 - 40 80 -

Atorvastatina - 10 - 20 40 - 80

Rosuvastatina - 5 - 10 20 - 40

Pitavastatina 1 2 - 4 -

Lovastatina 20 40 -

LDL: lipoproteína de baixa densidade.
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Quadro 5 - Recomendação para o tratamento com estatina, de 
acordo com a categoria de risco cardiovascular em diabetes

Categoria do risco Tratamento com estatina

Baixo risco Opcional*

Risco intermediário Recomendado

Risco alto Altamente recomendado

Risco muito alto Obrigatório

* As medidas não farmacológicas (estilo de vida) são aceitáveis, desde 
que seja atingido e mantido um alvo LDL-colesterol < 100 mg/dL. Para 
pacientes com LDL-colesterol > 160 mg/dL, as estatinas são aconselháveis 
em qualquer categoria de risco.
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DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM DIABETES

Abordagem da hipertensão arterial

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes com diabetes sem DACL, as metas de PAS < 130 mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) 
< 80 mmHg podem ser razoáveis, se bem toleradas IIb, B

Em pacientes com DAC Estabelecida (DACE), não é recomendado reduzir a pressão arterial abaixo de 
120/70 mmHg III B

Em pacientes com diabetes com 80 anos ou mais, um alvo de PAS < 150 mmHg é razoável IIa B

Em pacientes com hipertensão estágio III (definida como pressão arterial ≥ 180/110 mmHg), a pressão 
arterial alvo inicial deve ser < 140/90 mmHg I A

Em pacientes com diabetes e albuminúria (> 30 mg/g de creatinina), recomenda-se que a PAS e os alvos 
da PAD sejam < 130 e < 80 mmHg, respectivamente I A

A escolha da terapia farmacológica inicial para hipertensão deve ser baseada em eficácia, tolerabilidade, 
custo e presença de comorbidades. Em geral, diuréticos, Inibidores da enzima conversora da angiotensina 
(IECA), bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) ou bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) 
podem ser úteis como monoterapia inicial

IIa B

Em pacientes com diabetes e albumina urinária > 30 mg/g, o tratamento com IECA ou BRA é indicado I A

Ao usar mais de um anti-hipertensivo para atingir a pressão arterial alvo, é razoável combinar um IECA ou um 
BRA com um BCC diidropiridínico IIa B
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Uma combinação de três ou mais fármacos (IECA ou BRA) mais anlodipina e um diurético tiazídico) pode 
ser útil para atingir os objetivos da pressão arterial IIa B

A combinação de um IECA e um BRA ou um bloqueador de renina NÃO é recomendada, devido ao 
maior risco de perda de função renal, síncope e hipercalemia III A

Justificativa da terapia antiplaquetária

Recomendação Classe Nível de 
evidência

Em pacientes com diabetes sem DACL, isto é, na prevenção primária, a terapia antiplaquetária 
geralmente não é recomendada III A

Em pacientes com diabetes sem doença aterosclerótica manifesta (Quadro 4) na categoria alto risco 
(Tabela 1), idade > 65 anos e com baixo risco de sangramento, o ácido acetilsalicílico pode ser útil IIa B

Em pacientes com muito alto risco, incluindo aqueles com DACL e eventos cardiovasculares prévios 
(prevenção secundária), a terapia antiplaquetária é indicada I A

Em pacientes com alto risco com alergia à aspirina ou intolerância gástrica, o clopidogrel deve ser 
considerado alternativa aceitável IIa B

A terapia antiplaquetária dupla é recomendada por pelo menos 1 ano em pacientes com alto risco após 
síndrome coronária aguda I A

Em pacientes que não apresentam alto risco de complicações hemorrágicas, a continuação da terapia 
antiplaquetária dupla pode ser razoável por mais de 12 meses pós-síndrome coronariana aguda IIb A


