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 A suplementação de complexos polivitamínicos é muito 
popular pela promessa de reduzir as chances de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. Essa conduta foi baseada em estudos 
observacionais com resultados inconsistentes, mas vinha tendo ampla 
aceitação tanto pela comunidade médica quanto pelos pacientes. 

 Entretanto, recentemente, a publicação do primeiro ensaio 
clínico randomizado de grande porte, em uma revista médica bem 
conceituada, questiona tal prática.  

  Aqui está apresentado esse artigo, comentado sob a ótica que 
qualquer intervenção médica só será benéfica se for comprovadamente 
eficaz. 
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• Ensaio clínico randomizado, ou seja, aquele estudo onde os pacientes são 
sorteados para receber um tratamento ou placebo e tampouco eles como 
os pesquisadores sabem o que cada um está recebendo. Desse modo, os 
desfechos são aferidos sem que se saiba qual foi o tratamento que 
resultou naquele desfecho. É a melhor maneira de provar que alguma 
medicação ou intervenção médica realmente funciona.  

• Testou a hipótese de que a suplementação com Centrum Silver® iria 
reduzir a incidência de eventos cardiovasculares em pacientes com risco 
para desenvolvê-los. 
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• Foram incluídos uma coorte de médicos do sexo masculino com risco 
de desenvolver doenças cardiovasculares a longo prazo, isto é: 

• Mais velhos que 50 anos (idade média de 64 anos) 

• 42% eram hipertensos 

• 38% eram sedentários 
• 35% tinham colesterol alto 

• 6% eram portadores de diabetes tipo II 

• 5% já tendo tido infarto do coração, derrame cerebral, 
angioplastia ou cirurgia de pontes de safena

             JAMA 2012; vol. 308(17): 1751-1760.



• Foram acompanhados 14641 indivíduos, por uma média de 11 anos, que 
foram avaliados com relação ao aparecimento de : 

• Morte causada por doenças cardiovasculares 

• Infarto do coração 

• Derrame cerebral
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 RESULTADOS
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• A tabela mostra a incidência de cada desfecho em cada grupo de intervenção. 
Adjusted HR significa Risco Relativo Ajustado, ou seja, a chance de alguma 
intervenção médica ou medicamento ser protetora em relação a placebo. Quando 
esse número é próximo de 1, significa que a intervenção é neutra – não proteje e 
não oferece risco. 



 RESULTADOS

 Esses gráficos chamam-se curvas de sobrevida. Esperava-se que as curvas se 
abrissem, indicando uma maior incidência do desfecho (eixo vertical) em um grupo, quando 
comparado ao outro. Nesse caso, os desfechos são sempre iguais. 
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 RESULTADOS 
Comparação dos desfechos em indivíduos sem e com doença cardiovascular prévia
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 CONCLUSÃO

 Após mais de uma década de uso, o complexo 
polivitamínico Centrum Silver® não reduziu a 
incidência de doenças cardiovasculares em homens 
com mais de 50 anos. 
 Não reduziu o risco de desenvolver infarto, 
derrames, insuficiência cardíaca, angina, angioplastia 
ou cirurgias de pontes de safena. 
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