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RESUMO 

 

GIL, G. P. Evolução clínica de pacientes dois anos após a internação em decorrência do 
primeiro episódio da Síndrome Coronariana Aguda.  2012. 73f. Dissertação (Mestrado) – 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.  
 
Os avanços na área da saúde têm resultado na redução da morbidade e permitido maior 
sobrevida aos pacientes coronariopatas. Entretanto, a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) 
ainda representa uma das questões de saúde pública mais relevante da atualidade. O objetivo 
geral do estudo foi avaliar a evolução clínica dos pacientes durante a primeira internação 
decorrente da SCA e nos primeiros dois anos após a hospitalização. As principais variáveis de 
interesse investigadas foram: mortalidade, reinternações e tratamentos de revascularização do 
miocárdio (Intervenção Coronária Percutânea – ICP e Cirurgia de Revascularização do 
Miocárdio - CRVM). O delineamento utilizado foi observacional, tipo coorte. A amostra foi 
composta por pacientes que foram internados em decorrência do primeiro episódio de uma 
SCA, entre maio de 2006 e julho de 2009, em um hospital geral público de ensino. Os dados 
foram coletados em 2011 mediante consultas aos prontuários dos participantes e ao sistema 
eletrônico de agendamento do hospital, utilizando-se de um instrumento elaborado pela 
pesquisadora. Os dados foram analisados utilizando testes de associação Qui-quadrado, Exato 
de Fisher e t de Student para amostras independentes. O nível de significância adotado foi de 
0,05. A taxa de mortalidade foi calculada dividindo o número de óbitos ocorridos em até dois 
anos de seguimento pela somatória do tempo total de observação do estudo. Participaram da 
investigação 234 pacientes, sendo 140 (59,8%) diagnosticados com Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM) e 94 (40,2%) com Angina Instável (AI). A idade média foi de 58 anos 
(D.P.=12,2 anos), com predomínio de indivíduos do sexo masculino (69,2%). Durante a 
internação inicial não houve associação entre a presença de complicações e a manifestação 
clínica da SCA; os pacientes com AI tiveram média de tempo de permanência hospitalar 
maior que IAM (12,5 e 10 dias, respectivamente), mas essa diferença não foi estatisticamente 
significante. As ICPs foram mais realizadas nos pacientes com IAM, enquanto as CRVMs 
foram mais realizadas nos pacientes com AI, sendo a associação entre essas variáveis 
estatisticamente significantes. Ao longo do seguimento de até dois anos após a alta da 
internação inicial, 71,4% dos pacientes foram submetidos a, pelo menos, um procedimento de 
revascularização do miocárdio; 27,4% necessitaram de outras hospitalizações, e desses, 71% 
tiveram uma nova internação e 6,5% reinternaram cinco vezes. Na primeira reinternação, a 
causa mais prevalente foi a ICP programada e nas internações posteriores foi a angina. A taxa 
de mortalidade hospitalar foi de 3%, tendo ocorrido 13 óbitos durante todo o seguimento do 
estudo, sem diferença estatística entre as manifestações da SCA. A taxa de mortalidade geral 
do estudo foi de 35,75/1000 pessoas por ano. Os resultados do estudo ampliaram nossos 
conhecimentos sobre como é o perfil deste grupo de pacientes atendidos em decorrência do 
primeiro episódio de SCA em um hospital geral, de nível terciário, e como se dá a evolução 
clínica durante a internação e a longo prazo.  
 
Palavras chaves: Doença das Coronárias. Síndrome Coronariana Aguda. Evolução Clínica. 
Mortalidade. Angioplastia.  
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

 
GIL, G. P. Clinical evolution of patients who suffered their first acute coronary 
syndrome episode: a two-year follow up. 2012. 73f. Dissertation (Master’s Degree) – 
Ribeirão Preto College of Nursing, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.  
 
The advances in health have led to reduced morbidity and improved survival of patients living 
with coronary diseases. However, Acute Coronary Syndrome (ACS) represents one of the 
most relevant public health issues nowadays. The aim of this study was to assess the clinical 
evolution of patients who suffered from ACS, from their first admission to the hospital until 
two years after that episode. The main interest variables investigated were: mortality, hospital 
readmissions and myocardial revascularization therapies (percutaneous coronary intervention 
– PCI and Coronary Artery Bypass Grafting surgery – CABG). This research was designed as 
an observational cohort study. The study sample was patients admitted into a general school 
hospital due to the first episode of ACS, from May 2006 through July 2009. Data were 
collected in 2011 from patients’ medical records and the hospital’s appointment schedule 
database, using a form designed by the researcher. Data were analyzed by chi-square, Fisher’s 
exact test and t-Student association tests for independent samples.  The significance level was 
0.05. Mortality rate was calculated by dividing the number of deaths occurred up to two years 
after the first ACS episode by the total period of observation taken within the study. As such, 
234 patients took part in the study, 140 (59.8%) were diagnosed with Acute Myocardial 
Infarction (AMI) and 94 with Unstable Angina (UA). The mean age was 58 years old 
(s.d.=12.2), most were male (69.2%). During hospital stay there was no association between 
medical complications and clinical manifestation of ACS. Patients with UA had mean 
hospital stay higher than AMI patients (12.5 and 10 days, respectively), although this was not 
statistically relevant. PCI were more prevalent in AMI patients, whereas CABG were to UA 
patients, displaying statistically relevant association between these variables. During the two-
year follow up period after hospital discharge, 71.4% of patients were submitted to, at least, a 
myocardial revascularization procedure. 27.4% of patients were hospitalized again, 71% of 
this group had to be readmitted and 6.5% had been readmitted five times. At their first 
readmission, the most prevalent cause was a scheduled PCI and the following hospitalizations 
were due to angina. The hospital mortality rate was 3%, as 13 deaths occurred during the 
period of study, with no statistically significance between the ACS manifestations. The 
general mortality rate of this study was 35.75/1000 people per year. The results of this study 
improved our knowledge over the profile of this population admitted into a general tertiary 
hospital due to their first ACS episode. It also shone some light over the clinical evolution of 
this disease during hospitalization and at long term period.  
 
Key words: Coronary disease. Acute Coronary Syndrome. Clinical Evolution. Mortality. 
Angioplasty.  
 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

GIL, G. P. Evolución clínica de pacientes después de dos años de internación debido al 
primer episodio del Síndrome Coronario Agudo.  2012. 73f. Disertación (Maestría) – 
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.  
 
Los avances en el área de la salud obtienen resultados en la reducción de la morbilidad 
permitiendo mayor sobrevida a los pacientes con insuficiencias coronarias. Sin embargo, el 
Síndrome Coronario Agudo (SCA) aún representa una de las cuestiones de salud pública más 
relevante de la actualidad. El objetivo general del estudio fue evaluar la evolución clínica de 
los pacientes durante la primera internación debido al SCA y los primeros dos años después 
de la hospitalización. Las principales variables de interés investigadas fueron: mortalidad, 
internaciones reiteradas y tratamientos de revascularización del miocardio (Intervención 
Coronaria Percutánea – ICP y Cirugía de Revascularización del Miocardio – CRVM). El 
delineamiento utilizado fue observacional, tipo cohorte. La muestra fue compuesta por 
pacientes que habían ingresado en el transcurso del primer episodio de un SCA, entre mayo 
de 2006 y julio de 2009, en un hospital de clínicas. Los datos fueron recolectados en 2011 
consultando los prontuarios de los participantes y el sistema electrónico de horarios del 
hospital, valiéndose de un instrumento elaborado por la investigadora. Los datos fueron 
analizados utilizando pruebas de asociación Chi-cuadrado y Test Exacto de Fisher y la 
distribución t de Student para muestras independientes. El nivel de significancia adoptado fue 
de 0,05. La tasa de mortalidad fue calculada dividiendo el número de óbitos ocurridos durante 
dos años de acompañamiento por la sumatoria del tiempo total de observación del estudio. 
Participaron de la investigación 234 pacientes, siendo 140 (59,8%) diagnosticados con Infarto 
Agudo de Miocardio (IAM) y 94 (40,2%) con Angina Inestable (AI). La edad promedio fue 
de 58 años (D.P.=12,2 años), con predominio de individuos del sexo masculino (69,2%). 
Durante la internación inicial no hubo asociación entre la presencia de complicaciones y la 
manifestación clínica de la SCA; los pacientes con AI tuvieron un promedio de tiempo de 
permanencia hospitalaria mayor que los de IAM (12,5 y 10 días, respectivamente), pero esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa. Fueron efectuadas más ICPs en los pacientes 
con IAM, mientras que las CRVMs fueron realizadas en pacientes con AI, siendo la 
asociación entre esas variables estadísticamente significativa. A lo largo del acompañamiento 
durante dos años después del alta de la internación inicial, el 71,4% de los pacientes fue 
sometido a, por lo menos, un procedimiento de revascularización del miocardio; el 27,4% 
necesitó de otras hospitalizaciones, siendo que el 71% tuvo una nueva internación y el 6,5% 
volvió a internarse cinco veces. En la primera re-internación la causa que prevaleció fue la 
ICP programada y en las internaciones posteriores, la angina. La tasa de mortalidad 
hospitalaria fue del 3%, acaeciendo 13 óbitos durante todo el seguimiento del estudio, sin 
diferencia estadística entre las manifestaciones del SCA. La tasa de mortalidad general del 
estudio fue de 35,75/1000 personas por año. Los resultados ampliaron nuestros conocimientos 
sobre cómo es el perfil de este grupo de pacientes atendidos en el transcurso del primer 
episodio del SCA en un hospital de clínicas de nivel terciario y como transcurre la evolución 
clínica durante la internación y a largo plazo.  
 
Palabras claves: Enfermedad de las Coronarias. Síndrome Coronario Agudo. Evolución 
Clínica. Mortalidad. Angioplastia.  
 
 
 



LISTAS DE TABELAS 

 

Tabela 1-  Caracterização sociodemográfica dos 234 sujeitos na internação 

inicial, quanto à idade, sexo, escolaridade, situação conjugal, 

procedência e trabalho remunerado, segundo a apresentação clínica da 

Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009 ....................
 

 

 

 

27 

 

Tabela 2-  Resultados do teste de associação entre as variáveis faixa etária, sexo e 

apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 

2006 – 2009 ...............................................................................................
 

 

 

28 

 

Tabela 3-  Caracterização clínica dos participantes durante a internação inicial, 

segundo a presença de comorbidades e a apresentação clínica da 

Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009 ....................
 

 

 

29 

 

Tabela 4-  Comparação do tempo médio da internação inicial, segundo a 

apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 

2006 – 2009 ...............................................................................................
 

 

 

30 

 

Tabela 5-  Resultados do teste de associação entre as variáveis presença de 

complicações durante a primeira internação e apresentação clínica da 

Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009 ....................
 

 

 

30 

 

Tabela 6- Resultado do teste de associação entre as variáveis desfecho na alta da 

primeira internação e apresentação clínica da Síndrome Coronariana 

Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009..........................................................
 

 

 

31 

 

Tabela 7- Resultados do teste de associação entre as variáveis necessidade de 

novas internações ao longo dos dois primeiros anos e apresentação 

clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2011....
 

 

 

32 

 

Tabela 8-  Distribuição dos 62 participantes que necessitaram de reinternações ao 

longo de até dois anos após a internação inicial, segundo o número de 

hospitalizações e a apresentação clínica da Síndrome Coronariana 

Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2011..........................................................

 

 

 

 

33 

 



Tabela 9-  Caracterização clínica dos participantes durante o seguimento de até 

dois anos do estudo, segundo a necessidade de outras internações e

motivos das hospitalizações. Ribeirão Preto, 2006 – 2011........................

 

 

 

34 

 

Tabela 10-  Caracterização dos participantes ao final do acompanhamento de até 

dois anos desde a internação inicial, segundo o tipo de desfecho e a 

apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 

2006 – 2011 ...............................................................................................

 

 

 

 

36 

 

Tabela 11- Comparação dos tempos médios para realização de procedimentos de 

revascularização (Intervenção Coronariana Percutânea – ICP e 

Cirurgia de Revascularização do Miocárdio – CRVM), segundo a 

apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 

2006 – 2011 ...............................................................................................

 

 

 

 

 

38 

 

Tabela 12- Distribuição dos participantes desde a internação inicial até dois anos 

de acompanhamento no estudo, segundo a realização de 

procedimentos de revascularização do miocárdio (Intervenção 

Coronariana Percutânea – ICP e Cirurgia de Revascularização do 

Miocárdio – CRVM) e a apresentação clínica da Síndrome 

Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2011.....................................

 

 

 

 

 

 

39 

 

Tabela 13- Resultados do teste de associação entre as variáveis tipo de 

procedimento de revascularização realizado durante a internação 

inicial e apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. 

Ribeirão Preto, 2006 – 2009 ......................................................................

 

 

 

 

41 

 

Tabela 14- Distribuição dos 13 participantes que faleceram ao longo dos dois 

anos, segundo o tempo de acompanhamento no estudo. Ribeirão Preto, 

2006 – 2011 ...............................................................................................

 

 

 

42 

 

Tabela 15- Resultados do teste de associação entre as variáveis ocorrência do 

óbito, faixa etária e sexo. Ribeirão Preto, 2006 – 2011 .............................

 

 

43 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
AI Angina Instável 

 
AVEH 
 

Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico 

CATE 
 

Cateterismo cardíaco 

CRVM Cirurgia de Revascularização do Miocárdio 
 

DAC Doença Arterial Coronariana 
 

DCV 
 

Doença Cardiovascular 

DLP Dislipidemia 
 

DM Diabetes Mellitus 
 

DO  Declaração de Óbito 
 

ENACT 
 

The European Network for Acute Coronary Treatment 

GRACE 
 

Global Registry of Acute Coronary Events 

HAS Hipertensão Arterial  
 

HCFMRP-USP 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo 

IAM Infarto Agudo do Miocárdio 
 

IAMCSST Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST 
 

IAMSST Infarto Agudo do Miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST 
 

ICC 
 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 

ICP Intervenção Coronária Percutânea 
 

SCA Síndrome Coronariana Aguda 
 

 

 

 

 



SUMÁRIO 
 
 
1 – INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 12 

1.1 – Apresentação e justificativa do estudo ............................................................................ 12 

1.2 – Revisão de literatura ........................................................................................................ 14 

1.2.1 – Síndrome Coronariana Aguda e os aspectos da fisiopatologia e do tratamento........... 14 

1.2.2 – Síndrome Coronariana Aguda e a sua epidemiologia .................................................. 16 

2 – OBJETIVO GERAL .......................................................................................................... 20 

2.1 – Objetivos específicos....................................................................................................... 20 

3 – MÉTODO ........................................................................................................................... 22 

3.1 – Delineamento do estudo .................................................................................................. 22 

3.2 – Local e amostra................................................................................................................ 22 

3.3 – Procedimentos éticos ....................................................................................................... 22 

3.4 – Coleta de dados................................................................................................................ 22 

3.5 – Processamento e Análise dos dados ................................................................................ 24 

4 – RESULTADOS .................................................................................................................. 26 

4.1 – Resultados da caracterização dos pacientes durante a internação inicial segundo o 

tempo de internação, presença de complicações e desfecho na alta hospitalar .............. 29 

4.2 – Resultados da caracterização dos pacientes após a alta e ao longo de até dois anos 

de acompanhamento segundo a necessidade de reinternações, seguimento 

ambulatorial, transferências para outros serviços e desfecho ao término do estudo....... 32 

4.3 – Resultados da caracterização dos pacientes segundo a realização de procedimentos 

de revascularização do miocárdio durante a primeira hospitalização e ao longo de 

até dois anos de acompanhamento .................................................................................. 36 

4.4 – Resultados da caracterização dos 13 pacientes que faleceram ao longo do período 

do estudo ......................................................................................................................... 41 

5 - DISCUSSÃO....................................................................................................................... 44 

6 - CONCLUSÃO..................................................................................................................... 55 

6.1 - Limitações do estudo e Considerações finais................................................................... 56 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 58 

APÊNDICE.............................................................................................................................. 69 

ANEXO .................................................................................................................................... 73 



_________________________________________________________________________12 Introdução 

1 – INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 – Apresentação e justificativa do estudo 
 

 

Estudo realizado por Dessotte (2010) avaliou 253 pacientes quanto à depressão e 

estado de saúde percebido após o primeiro episódio de uma Síndrome Coronariana Aguda 

(SCA). Os pacientes foram entrevistados durante a hospitalização (estipulado o período 

mínimo de 48 horas e máximo de sete dias) e, posteriormente, categorizados em dois grupos, 

segundo a manifestação clínica da SCA (angina ou infarto) informada no momento da 

entrevista. Eles foram comparados segundo as variáveis: presença de depressão (avaliada pelo 

Inventário de Depressão de Beck), estado de saúde percebido (avaliado pelo Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey  SF-36) e presença de dor, dispneia e 

limitação física. Os resultados obtidos demonstraram que os pacientes com angina instável 

(AI) apresentaram maior comprometimento em todos os domínios avaliados pelo SF-36, 

quando comparados com os pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Entretanto, 

nos domínios Estado Geral de Saúde, Vitalidade e Saúde Mental, as diferenças não foram 

estatisticamente significantes. Concluiu-se que os pacientes que deram entrada nos serviços 

de saúde com o diagnóstico de AI chegaram com um maior comprometimento de saúde física 

e emocional, quando comparados com os pacientes infartados. Outra conclusão foi que 

pacientes internados com AI reportaram a presença de depressão com maior frequência 

quando comparados aos pacientes que sofreram IAM (DESSOTTE, 2010).  

Trabalhos que avaliam o estado de saúde percebido pelo indivíduo como o realizado 

por Dessotte (2010), entre eles podemos citar os estudos de Failde e Soto (2006), Ford et al. 

(2008), Kiessling e Henriksoon (2007), Nogueira et al. (2008), Soto e Failde (2004), Souza et 

al. (2008), Stafford et al. (2007), Ulvik et al. (2008), Veenstra et al. (2004) e Xie et al. (2008), 

são absolutamente bem-vindos. Segundo a Medicina Baseada em Evidências existe a 

necessidade de que trabalhos de pesquisa clínica enfoquem desfechos clínicos vinculados à 

vida do paciente, em detrimento dos desfechos ditos intermediários, como os do tipo 

marcadores biológicos, que avaliam aspectos do sistema imune, do metabolismo ou imagens 

de tecidos e órgãos (NOBRE, 2006).  

Por outro lado, avaliações tradicionais que utilizam taxas de mortalidade continuam 

sendo a variável mais importante da vigilância epidemiológica, servindo de medida para 
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facilitar a definição de políticas públicas a curto e a longo prazo, além de ser um importante 

indicador da assistência hospitalar. Somada à mortalidade, a frequência de novas internações 

também é um dado que deve ser considerado, pois pode ser útil para indicar a qualidade do 

atendimento anterior, o acompanhamento ambulatorial, a adesão ao tratamento e a própria 

evolução da doença. 

O foco da atenção no período imediatamente seguinte a um ataque cardíaco é 

geralmente o funcionamento físico, mas, após a alta hospitalar e a longo prazo, a saúde geral, 

a vitalidade, a função social e o estado emocional são muito importantes (BROWN et al., 

1999). Nesse sentido, realizar o acompanhamento do paciente, analisando sua evolução 

clínica, mortalidade e necessidade de nova internação é de grande importância, não só para a 

enfermagem, mas para todos os profissionais de saúde que cuidam desse indivíduo.  

Acreditamos que o acompanhamento do paciente cardiopata após o evento hospitalar 

seja essencial no tratamento de pacientes crônicos ou daqueles com instabilidade da doença. 

Tal seguimento visa conhecer as alterações clínicas do estado de saúde a fim de analisar as 

intervenções e prever as necessidades de cuidado. Neste sentido, o seguimento de pacientes 

com SCA é fundamental. Estudos que acompanharam a evolução desses pacientes após a alta 

hospitalar já vêm sendo realizados há algum tempo (BECK et al., 2001; FAILDE; SOTO, 

2006; GARAVALIA et al., 2007; HUEB et al., 2004; KIEBZAK et al., 2002; KIESSLING; 

HENRIKSOON, 2007; MADOXX et al., 2007; MELO; FERREIRA, 2007; NORRIS et al., 

2004; SJOLAND et al., 1999; SOUZA et al., 2008; VEENSTRA et al., 2004; XIE et al., 

2008). No entanto, a temática continua sendo atual, pois a doença coronariana permanece 

como a principal causa de morte e incapacidade no mundo moderno, inclusive no Brasil 

(BRASIL, 2005a), podendo afetar todos os aspectos da vida do indivíduo e da percepção de 

bem-estar geral, o que é de grande relevância para os pacientes e para a sociedade (DANTAS; 

CIOL, 2008; FAVARATO et al., 2007; GALLANI et al., 2003;).   

Diante do exposto, o presente estudo teve como proposta analisar a evolução clínica de 

pacientes que foram internados pela primeira vez com diagnóstico de SCA, entre maio de 

2006 e julho de 2009, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e que foram inicialmente investigados e 

analisados por Dessotte (2010). O período estipulado para o acompanhamento foi o de dois 

anos após essa hospitalização, considerando as seguintes variáveis: mortalidade, reinternações 

e tratamentos de revascularização do miocárdio (Intervenção Coronária Percutânea – ICP e 

Cirurgia de Revascularização do Miocárdio – CRVM).  
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1.2 – Revisão de literatura 
 

 

1.2.1 – Síndrome Coronariana Aguda e os aspectos da fisiopatologia e do tratamento 
 

 

O termo SCA é empregado nas situações em que o paciente apresenta evidências 

clínicas e/ou laboratoriais de isquemia aguda, produzida por desequilíbrio entre o suprimento 

e a demanda de oxigênio para o miocárdio, tendo como causa principal a instabilização de 

uma placa aterosclerótica (BRASIL, 2011). Não é considerada uma doença específica, mas 

sim uma síndrome, semelhante à hipertensão arterial (ANDERSON et al., 2007).   

A causa mais comum do evento isquêmico é a ruptura ou ulceração da placa 

ateromatosa. As placas mais vulneráveis são aquelas que apresentam intensas atividades 

inflamatória e proteolítica, núcleo rico em lipídeos e fina capa fibrosa, rica em colágeno 

(MANENTI, 2004; SPOSITO et al., 2007). A isquemia também pode ser causada, em menor 

frequência, e não mutuamente exclusivas, por vasoespasmo arterial (localizado ou difuso), 

trombose aguda, aterosclerose progressiva e dissecção de artéria coronária (ANDERSON et 

al., 2007; BASSAN; BASSAN, 2006). 

Após a lesão aterosclerótica, a exposição do conteúdo no meio intravascular 

desencadeia reações inflamatórias, incluindo ativação e agregação plaquetária e produção de 

trombina, que resultam na formação de trombo (MANENTI, 2004). O trombo, 

consequentemente, acarreta uma redução ou cessação abrupta do fluxo sanguíneo coronário. 

De acordo com o grau de oclusão definem-se as apresentações clínicas da SCA, que abrange o 

IAM (com e sem supradesnivelamento do segmento ST) e AI (ANDERSON et al., 2007).   

Se o trombo interromper totalmente a perfusão arterial, identificam-se como alterações 

do eletrocardiograma o supradesnivelamento do segmento ST e, posteriormente, o 

aparecimento de nova onda Q. Esses achados são característicos de IAM, mas ocorrem em 

apenas 50% dos pacientes infartados, sendo importante viabilizar outras evidências de 

isquemia para confirmação do diagnóstico (MANENTI, 2004; PIEGAS et al., 2004).  

Se não houver uma oclusão, mas sim uma redução do fluxo sanguíneo, o miocárdio 

permanece recebendo algum suprimento, causando manifestações de isquemia sem 

desnivelamento do segmento ST, que compreende a AI e o IAM sem supradesnivelamento do 

segmento ST (MANENTI, 2004). Ambas as manifestações são estritamente relacionadas e 

possuem patogênese, apresentações clínicas e alterações eletrocardiográficas semelhantes. 
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Entretanto, são diferenciadas principalmente na intensidade da isquemia provocada, ou seja, 

se houve dano suficiente ao miocárdio capaz de liberar quantidades detectáveis de marcadores 

de lesão. A elevação de biomarcadores séricos de necrose após algumas horas do início dos 

sintomas indica o diagnóstico de IAM com depressão do segmento ST, enquanto a ausência 

deles caracteriza a AI (ANDERSON et al., 2007; BRASIL, 2011). 

Assim, o espectro da SCA compartilha mecanismos fisiopatológicos comuns. No 

entanto, a evolução da patogenia envolve processos sucessivos e progressivos de isquemia, 

lesão e necrose, que provocam desde distúrbios hidroeletrolíticos até danos irreversíveis ao 

miocárdio. É por isso que o manejo da doença consiste no rápido diagnóstico e intervenção 

precoce, com reperfusão e manutenção do fluxo coronário (PESARO; SERRANO Jr.; 

NICOLAU, 2004).  

O diagnóstico da SCA é feito baseando-se no quadro clínico do paciente, achados 

eletrocardiográficos e elevação de marcadores bioquímicos/ biomarcadores de necrose, mais 

rotineiramente investigadas as enzimas mioglobina, troponina (T e I) e creatininoquinase (CK 

e CKMB). A mioglobina é o marcador mais precoce, porém é pouco específico e pode 

fornecer resultados falso-positivos. A troponina é considerada o marcador bioquímico mais 

sensível de injúria miocárdica. A enzima CK também está presente no músculo não cardíaco, 

não tendo grande valor diagnóstico; a isoenzima CKMB é mais específica para confirmação 

da necrose miocárdica, e sua coleta deve ser seriada (MANENTI, 2004; PESARO; 

SERRANO Jr.; NICOLAU, 2004).  

A principal manifestação clínica da SCA é a dor torácica, normalmente desencadeada 

por esforço físico e estresse, podendo ocorrer em repouso, acompanhada por outros sintomas 

associados (dispneia, sudorese, náuseas e vômitos). A dor clássica geralmente é prolongada (> 

20 minutos), intensa, parcialmente aliviada com repouso e nitratos sublinguais, de localização 

precordial com irradiação para membro superior esquerdo, pescoço ou região mandibular. A 

apresentação clínica pode ser atípica, manifestando-se como dor em queimação ou sensação 

de plenitude gástrica, mais comum em idosos, diabéticos e mulheres (MANENTI, 2004; 

PIEGAS et al., 2004).   

Com relação às diferentes abordagens terapêuticas para a revascularização do 

miocárdio, existem algumas alternativas como o tratamento medicamento, a ICP e a CRVM. 

As condições clínicas do paciente, como o grau de obstrução arterial e o estado das artérias 

coronarianas e do músculo cardíaco, devem nortear a escolha pelo tratamento (FAVARATO, 

2004).    
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A trombólise química é o meio farmacológico de reperfusão da artéria coronária que 

se utiliza de fibrinolíticos para lisar a fibrina do trombo responsável pela oclusão do fluxo 

sanguíneo. Está indicada somente para pacientes com IAM com supradesnivelamento do 

segmento ST, sendo sua eficácia maior quanto menor for o tempo entre o início dos sintomas 

e sua infusão, não ultrapassando o tempo máximo de 12 horas, e respeitando as contra-

indicações relativas e absolutas (BASSAN; BASSAN, 2006). 

A ICP ou angioplastia coronária é um método invasivo e mecânico que utiliza cateter-

balão ou implante de stent intracoronário para desobstrução da artéria comprometida. Vem 

sendo cada vez mais utilizada no tratamento da SCA, apresentando índices progressivos de 

sucesso no procedimento, melhora no estado de saúde do paciente e redução da 

morbimortalidade (SOUZA et al., 1998; WEINTRAUB et al., 2008).  

A CRVM tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzir os 

sintomas anginosos, restabelecer a capacidade física e aumentar a sobrevida, principalmente 

nos pacientes que apresentam maior risco, sendo indicada para casos selecionados que não 

respondem ao tratamento clínico ou outras técnicas intervencionistas e que possuam anatomia 

coronária favorável (BRASIL, 2011; SOUZA; GOMEZ, 2008). Estudo de referência 

internacional apontou vantagens na realização da cirurgia na prevenção de angina refratária e 

necessidade de reintervenção em relação à ICP e tratamento medicamentoso (HUEB et al., 

2004).    

O principal objetivo das técnicas de revascularização do miocárdio é recanalizar o 

sistema coronário e manter fluxo sanguíneo, interrompendo a progressão da necrose e, assim, 

salvando áreas do miocárdio agudamente isquêmico (BASSAN; BASSAN, 2006).  

O maior conhecimento dos processos fisiopatológicos da SCA nos últimos anos 

permitiu o desenvolvimento e melhor definição de estratégias de tratamento clínico e 

invasivo, melhorando o prognóstico a curto e a longo prazo e a qualidade de vida dos 

pacientes.  

 

 

1.2.2 – Síndrome Coronariana Aguda e a sua epidemiologia 
 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morbimortalidade no 

mundo. Foram responsáveis por quase 30% de todos os óbitos em 2004, atingindo quase 32% 

das mortes entre as mulheres e 27% entre os homens (WHO, 2008; 2009a). 
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As projeções da Organização Mundial da Saúde para as próximas décadas não são 

otimistas. Projeta-se a permanência das DCV como a principal causa de morte global, 

saltando de 17,1 milhões de mortes ocorridas em 2004 para 23,4 milhões em 2030 (WHO, 

2008).   

Em 2004, estimava-se que quase 81 milhões de americanos adultos apresentassem 

uma ou mais DCV (ROSAMOND et al., 2008). Esse número vem crescendo, haja vista que, 

em 2008, somaram-se quase 83 milhões só nos Estados Unidos, com prevalência maior para o 

sexo masculino e faixas etárias maiores (ROGER et al., 2012). Além da incidência, a 

mortalidade no país também é significante, pois a doença foi responsável por quase 33% de 

todas as mortes ocorridas em 2008, ou seja, uma em cada três mortes, ou ainda um óbito a 

cada 39 segundos (ROGER et al., 2012). 

No Brasil, dados de 2004 estimavam prevalência baixa de 5% de DCV grave na 

população acima de 35 anos, provavelmente explicada pelo perfil etário jovem da nossa 

população, mas alertavam para o aumento acelerado nos próximos anos em razão do 

envelhecimento da população (AZAMBUJA et al., 2008). A taxa de mortalidade por DCV, no 

mesmo ano, foi de 284 por 100 mil habitantes, valor bem superior a de países anglo-

saxônicos, europeus e latino-americanos, como Chile, Equador, Argentina, Guatemala e 

Uruguai (WHO, 2009b). 

É preocupante também a manifestação da patologia em idades mais precoces. Nos 

Estados Unidos, cerca de 150.000 óbitos ocorridos em 2008 por DCV tinham menos de 65 

anos de idade e um terço ocorreu antes da idade de 75 anos, que é bem abaixo da expectativa 

de vida do país (77,9 anos) (ROGER et al., 2012). No Brasil, dados de 2002 demonstram que 

39% dos óbitos masculinos e 28,4% dos femininos por DCV ocorreram antes dos 65 anos 

(BRASIL, 2005b).   

As cardiopatias isquêmicas, principalmente as Síndromes Coronarianas Agudas, têm 

papel de destaque dentre as DCVs.   

As doenças isquêmicas do coração encontram-se no topo da lista das causas de morte 

global, responsáveis isoladamente por 12,2% de todos os óbitos. Em países desenvolvidos, 

ocupam a primeira posição e são a segunda causa de morte nos países de média e baixa renda 

(WHO, 2008).  

No Brasil, o panorama de mortalidade das doenças isquêmicas apresenta-se incerto. 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (2008), entre 1990 e 2004, houve aumento 

ou estabilidade nas taxas de mortalidade por doenças isquêmicas do coração para ambos os 

sexos em todo o território, com exceção da região Sudeste. No entanto, dados do Ministério 
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da Saúde (BRASIL, 2005b) demonstram, no geral, tendência de queda da mortalidade pela 

doença, de 1980 a 2003, para ambos os sexos e todas as faixas etárias, exceto para mulheres 

de 30 a 50 anos. Observam-se discrepâncias de realidades entre as regiões, com aumento da 

mortalidade nos estados menos desenvolvidos e redução nas regiões mais desenvolvidas 

(BRASIL, 2005b; SOUZA et al., 2001). 

A morbidade das cardiopatias isquêmicas também representa uma grande sobrecarga 

para os recursos da saúde do país. Os gastos com internações por causa da doença, pelo SUS, 

com destaque para as SCA, correspondem a 3,2% do gasto total de internações e superam a 

média de outras doenças. Somente com internações por AI e IAM o gasto público superou os 

50 milhões de reais em 1997 (LAURENTI; BUCHALLA; CARATIN, 2000). Um estudo 

estimou para o ano de 2011 cerca de 200 mil eventos associados à SCA a um custo de quase 

R$ 4 bilhões. A pesquisa avaliou somente custos hospitalares e custos indiretos, associados à 

perda de produtividade, não considerando os custos de acompanhamento ambulatorial após 

eventos coronarianos, referentes ao tratamento farmacológico, exames e consultas médicas, 

indicando valores ainda mais relevantes para o sistema de saúde brasileiro (TEICH, 

ARAUJO, 2011). 

Um estudo de referência na Europa sobre SCA mostrou que a AI é mais comum que o 

IAM como causa de admissão hospitalar, na frequência relativa de 1,2:1. Os autores sugerem 

que a maior proporção de AI pode ser reflexo do sucesso de intervenções, tais como educação 

do paciente e manejo dos fatores de risco coronarianos na redução da incidência do IAM 

(FOX et al., 2000). 

Estima-se em 300 a 400 mil internações por IAM somente pelo SUS, e que a cada 

cinco a sete casos ocorra um óbito (PIEGAS et al., 2004). Desde 1950, a mortalidade 

hospitalar por IAM vem apresentando queda, mas dados do DATASUS ainda mostram taxa 

de 15%, índice este considerado elevado se comparado à taxa de 3,6% de estados norte-

americanos em 2000 (BRASIL, 2011).  

Em 2009, foram documentados 76.481 óbitos associados à SCA no Brasil. Essa 

estimativa considerou somente os óbitos por AI e IAM, correspondendo a 7% do total de 

óbitos, e representando 24% dos óbitos por doenças do aparelho circulatório (TEICH, 

ARAUJO, 2011). 

Os índices decrescentes de mortalidade registrados nos últimos anos estão vinculados 

à introdução de novas modalidades terapêuticas na área da saúde, que resultaram na redução 

da morbidade e permitiram maior sobrevida aos pacientes coronariopatas, com destaque para 

as terapias de reperfusão e desenvolvimento de novos fármacos.    
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Apesar dos significativos avanços, a SCA ainda representa uma das questões de saúde 

pública mais relevante da atualidade. 
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2 – OBJETIVO GERAL 
 

 
Avaliar a evolução clínica dos pacientes durante a primeira internação decorrente da 

Síndrome Coronariana Aguda, no HCFMRP-USP, e nos primeiros dois anos após a 

hospitalização. 

 

 

2.1 – Objetivos específicos 
 

 

2.1.1 - Caracterizar clinicamente os pacientes durante a primeira internação quanto à presença 

de comorbidades, tempo de internação, presença de complicações e desfecho na alta 

hospitalar, segundo a manifestação clínica da SCA. 

2.1.2 - Explorar a associação entre presença de complicações durante a primeira internação e 

a manifestação clínica da SCA. 

2.1.3 - Estimar a proporção de pacientes que necessitaram de outra hospitalização, número de 

reinternações e suas causas nos dois primeiros anos após a primeira internação decorrente da 

SCA, segundo a manifestação clínica da síndrome.  

2.1.4 - Explorar a associação entre necessidade de novas hospitalizações e a manifestação 

clínica da SCA. 

2.1.5 - Estimar a proporção de pacientes que foram submetidos aos diferentes tipos de 

procedimentos de revascularização do miocárdio (Intervenção Coronária Percutânea e 

Cirurgia de Revascularização do Miocárdio), segundo a manifestação clínica da SCA durante 

a primeira internação e nos dois primeiros anos após a hospitalização. 

2.1.6 - Comparar os tempos para realização dos procedimentos de revascularização 

considerando a manifestação clínica da SCA durante a internação inicial e após a alta 

hospitalar. 

2.1.7 - Explorar a associação entre o tipo de procedimento de revascularização e a 

manifestação clínica da SCA.  
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2.1.8 - Estimar a taxa de mortalidade da primeira internação e até os dois primeiros anos de 

acompanhamento no grupo total e segundo a manifestação clínica da SCA. 

2.1.9 - Explorar a associação entre a ocorrência do óbito, sexo e idade dos pacientes e 

realização de procedimentos de revascularização. 
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3 – MÉTODO 
 

 

3.1 – Delineamento do estudo 
 

 
Estudo observacional, tipo coorte. Os estudos de coorte se caracterizam quando um 

grupo de sujeitos é seguido ao longo do tempo, mas os dados de interesse foram 

coletados/observados no passado (CUMMINGS; NEWMAN; HULLEY; 2008).  
 

 

3.2 – Local e amostra 
 

 
A amostra foi composta pelos 234 pacientes que foram internados em decorrência do 

primeiro episódio de uma SCA, entre maio de 2006 e julho de 2009, no HCFMRP-USP, e que 

fizeram parte do estudo de Dessotte (2010). Foram excluídos os pacientes internados na Santa 

Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto em razão da falta de continuidade do 

acompanhamento clínico desses indivíduos naquela instituição hospitalar. Um paciente 

atendido no HCFMRP-USP também foi excluído por mudança no diagnóstico de SCA para 

Síndrome de Takotsubo. 
 

 

3.3 – Procedimentos éticos 
 

 

A investigação teve início após aprovação do projeto pela instituição envolvida e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (Processo no 6351/2010) (ANEXO). 
 

 

3.4 – Coleta de dados 
 

 

Os dados foram coletados mediante consultas aos prontuários dos 234 participantes e ao 

sistema eletrônico de agendamento do hospital, entre fevereiro e agosto de 2011. O uso de 

prontuários para coleta de dados em pesquisa é uma importante fonte de dados para pesquisadores 
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da área da saúde. Esse tipo de coleta de dados costuma ter como um dos aspectos positivos o 

menor gasto de tempo e de recursos humanos. Entretanto, o pesquisador precisa estar ciente da 

existência de possíveis erros quando decide usar esse recurso. Esses erros podem ser provenientes 

do preenchimento dos prontuários por diferentes pessoas, sem ter como foco os objetivos da 

investigação, o que pode ser responsável por um número expressivo de dados perdidos, com 

comprometimento da validade do estudo (POLIT; BECK, 2010). 

Um instrumento para coleta dos dados clínicos foi elaborado visando atender aos objetivos 

do estudo. Posteriormente, foi realizado pré-teste do instrumento na análise de 20 prontuários, 

sorteados dos 234 pacientes. Durante o preenchimento dos instrumentos com as informações 

contidas nesses prontuários, constatamos a necessidade de inclusão de outros itens, tais como data 

da realização dos procedimentos de revascularização do miocárdio. Também foi preciso adequar 

os itens referentes às reinternações, desfecho da alta e desfecho nos dois primeiros anos após a 

internação. A versão final do instrumento de coleta encontra-se no Apêndice. 

Os dados sociodemográficos usados no presente estudo foram aqueles coletados e 

analisados por Dessotte (2010). Os dados relativos à presença de comorbidades prévias à 

primeira internação constituíram os de interesse para a área cardiovascular e também foram 

referentes ao estudo de Dessotte (2010). Os demais dados clínicos foram atualizados e 

abordaram todo o período da primeira hospitalização. Isso foi necessário, uma vez que, no 

estudo de Dessotte (2010), a autora coletou os dados clínicos em períodos que variaram de 48 

horas até sete dias de internação e não até a alta. A ampliação do período de coleta de dados 

permitiu que novos dados fossem inseridos nos prontuários ou mesmo a ocorrência de 

alterações no diagnóstico inicial.  

Assim, na versão final do instrumento, foram incluídos os seguintes dados referentes à 

primeira internação por SCA: tempo de internação (calculado em dias, da data da internação 

à data da alta hospitalar); presença de complicações durante a internação (sim/não); 

mudança na manifestação clínica da SCA após entrevista inicial por Dessotte, de angina 

para infarto (sim/não); procedimentos submetidos (implante de marcapasso, trombólise 

química, ICP e CRVM); e desfecho da alta (óbito durante a internação ou alta com 

seguimento ambulatorial – na cardiologia e em outros ambulatórios do HCFMRP-USP ou 

transferência para outro serviço de saúde). 

Dessa forma, definimos o diagnóstico da manifestação clínica da SCA (AI ou IAM) de 

acordo com a anotação do prontuário no momento da alta hospitalar da primeira internação e 

não naquele informado no estudo anterior. Portanto, dez diagnósticos apresentados pelo 

estudo de Dessotte (2010) foram alterados, nove de AI para IAM e um de IAM para AI.    
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Foram consideradas complicações durante a hospitalização os eventos que afetaram o 

quadro clínico dos pacientes, exigiram alguma conduta médica ou contribuíram para aumentar o 

tempo de hospitalização, como as arritmias cardíacas, complicações vasculares e infecções 

nosocomiais. 

Para o acompanhamento dos pacientes no período de até dois anos após a primeira 

internação, foram coletados os seguintes dados: números de retornos ambulatoriais (calculados 

em números inteiros); procedimentos submetidos após a alta hospitalar (implante de 

marcapasso, trombólise química, ICP e CRVM); internações posteriores no HCFMRP-USP 

(sim/não); e desfecho dois anos após a internação inicial (em quatro categorias: seguimento 

ambulatorial no HCFMRP-USP, óbito, transferência para outro serviço e abandono/interrupção 

do seguimento/sem informações no prontuário). Posteriormente, a variável sobre o desfecho no 

fim do tempo de seguimento estipulado para o estudo foi modificada de quatro categorias para 

três: acompanhados por dois anos, óbito antes de completar dois anos e censurado antes de 

completar dois anos (categoria que agrupou aqueles pacientes que foram transferidos para outro 

serviço, que interromperam o seguimento no HCFMRP-USP não retornando às consultas 

agendadas e que não dispunham de informações em seus prontuários sobre sua evolução clínica 

após a alta ou ao longo dos dois anos). 

Cabe ressaltar que as informações registradas nos prontuários foram consideradas sem 

que houvesse alterações dos pesquisadores nas informações contidas nos documentos.   

As informações sobre óbitos originaram-se dos prontuários e das declarações de óbitos 

(DO). A causa básica de óbito foi obtida pela combinação das informações declaradas nas 

DOs nos itens “doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte” e “estados 

mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último 

lugar a causa básica”. As causas dos óbitos foram classificadas em dois grupos: morte 

diretamente relacionada à DAC e morte não relacionada diretamente à DAC.  

 

 

3.5 – Processamento e Análise dos dados 
 

 

Os dados foram descritivamente analisados no programa IBM Statistical Package for 

the Social Sciencies (SPSS) versão 20.0. 
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Foram utilizadas análises descritivas de frequência simples para variáveis nominais ou 

categóricas, de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão) para as 

variáveis contínuas.   

O teste de associação x2 foi usado para verificar possíveis associações entre a 

manifestação clínica da SCA (AI ou IAM) com as variáveis sexo e idade; presença de 

complicações durante a primeira internação; necessidade de reinternações; e tipo de 

procedimento de revascularização. 

O Teste t de Student foi usado para comparar as médias das variáveis tempo de 

duração da primeira internação; e tempo para realização de procedimentos de 

revascularização, considerando a manifestação clínica da SCA.  

O Teste Exato de Fisher foi usado para analisar a possível relação entre a manifestação 

da SCA e o desfecho da primeira internação e a associação entre a ocorrência de óbito, sexo e 

faixa etária. 

O nível de significância adotado para os testes foi de 0,05. 

A taxa de mortalidade foi calculada dividindo o número de óbitos ocorridos até dois 

anos de seguimento pela somatória do tempo total de observação do estudo. O valor obtido 

foi, então, multiplicado por 365,25 dias e, posteriormente, por 1.000. 
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4 – RESULTADOS 
 

 

A amostra final do estudo foi composta por 234 pacientes. De acordo com a anotação 

do prontuário no momento da alta hospitalar da primeira internação, 140 (59,8%) pacientes 

tiveram como manifestação clínica da SCA o IAM, e 94 (40,2%) foram diagnosticados com 

AI.   

A descrição sociodemográfica dos participantes do estudo está apresentada na Tabela 

1. Considerando o grupo total, a idade média na primeira internação foi de 58 anos (D.P.=12,2 

anos), com predomínio de indivíduos do sexo masculino (69,2%), de baixa escolaridade 

(média de anos de estudo de 5,3), casados (70,5%), que desempenhavam atividades 

remuneradas quando tiveram a manifestação da SCA (59,0%) e procedentes de outras cidades 

do estado de São Paulo (67,1%).  
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos 234 sujeitos na internação inicial, quanto à 
idade, sexo, escolaridade, situação conjugal, procedência e trabalho remunerado, segundo a 
apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009 
 
Variável Amostra total 

(n=234) 

IAM 
(n=140) 

AI 
(n=94) 

Idade  
      Média (D.P.)  58,0 (12,2) 56,4 (12,7) 60,5 (10,9) 

      Mediana (Min. – Max.) 58,6 (25,4 – 82,2) 58,2 (25,4 – 79,4) 60,8 (25,4 – 82,2) 

      Até 59 anos  55,6% (130) 59,3% (83) 50,0% (47) 

      60 anos ou mais  44,4% (104) 40,7% (57) 50,0% (47) 

Sexo    

      Masculino 69,2% (162) 75,7% (106) 59,6% (56) 

      Feminino 30,8% (72) 24,3% (34) 40,4% (38) 

Escolaridade (anos)    

      Média (D.P.) 5,3 (4,2) 5,4 (4,1) 5,0 (4,2) 

      Mediana (Min. – Max.) 4,0 (0 – 23) 4,0 (0 – 23) 4,0 (0 – 21) 

Situação conjugal % (n)    

      Casado  70,5% (165) 69,3% (97) 72,3% (68) 

      Separado/divorciado  10,7% (25) 12,1% (17) 8,5% (8) 

      Viúvo  9,8% (23) 7,9 % (11) 12,8% (12) 

      Solteiro 9,0% (21) 10,7% (15) 6,4% (6) 

Trabalho remunerado % (n)    

      Sim  59,0% (138) 64,3% (90) 51,1% (48) 

      Não 41,0% (96) 35,7% (50) 48,9% (46) 

Procedência % (n)    

      Outras cidades de SP 67,1% (157) 65,7% (92) 69,1% (65) 

      Ribeirão Preto 29,1% (68) 32,1% (45) 24,5% (23) 

      Cidades de outros Estados 3,8% (9) 2,1% (3) 6,4% (6) 

 

 

Comparamos os pacientes considerando a manifestação clínica da SCA (IAM e AI) 

segundo as variáveis sexo e idade, as quais são importantes fatores tanto para a determinação 
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da doença coronariana quanto para o seu prognóstico. Quanto à idade, observamos que no 

grupo com IAM havia maior porcentagem de pacientes com até 59 anos (59,3%) do que no 

grupo com AI (50,0%), não sendo essa diferença estatisticamente significante (p=0,16). No 

grupo com IAM, houve predomínio de pacientes do sexo masculino (75,7%) quando 

comparado ao grupo com AI (59,6%), sendo essa diferença estatisticamente significante 

(p=0,009) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Resultados do teste de associação entre as variáveis faixa etária, sexo e 
apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009 
 
Variável IAM 

% (n) 

AI 

% (n) 

p valor* 

Faixa etária   0,16 

      Até 59 anos 59,3 (83) 50,0 (47)  

      60 anos ou mais 40,7 (57) 50,0 (47)  

Sexo    0,009 

      Masculino 75,7 (106) 59,6 (56)  

      Feminino 24,3 (34) 40,4 (38)  

*Teste de Qui-quadrado 

 

 

Para a caracterização dos participantes durante o período da primeira hospitalização, 

identificamos as comorbidades cardiovasculares prévias relatadas nos prontuários, já descritas 

anteriormente no estudo de DESSOTTE (2010) e observamos que, no geral, as mais 

prevalentes foram: hipertensão arterial (70,1%), sobrepeso/obesidade (61,1%), dislipidemia 

(41,5%) e diabetes mellitus (34,1%). Houve maiores frequências de HAS (80,9%), 

dislipidemias (52,1%) e DM (43,6%) entre os pacientes com AI quando comparadas com as 

frequências observadas entre os infartados, respectivamente, 62,9% 34,3% e 28,6% (Tabela 

3).  
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Tabela 3 – Caracterização clínica dos participantes durante a internação inicial, segundo a 
presença de comorbidades e a apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão 
Preto, 2006 – 2009 
 
Variável Amostra total 

(n=234) 

% (n) 

IAM 
(n=140) 

% (n)

AI 
(n=94) 

% (n)
Presença de comorbidades    

      Hipertensão arterial 70,1 (164) 62,9 (88) 80,9 (76) 

      Sobrepeso/Obesidade               61,1 (143) 61,5 (86) 60,6 (57) 

      Dislipidemia 41,5 (97) 34,3 (48) 52,1 (49) 

      Diabetes Mellitus 34,1 (81) 28,6 (40) 43,6 (41) 

      Acidente Vascular Encefálico 4,3 (10) 3,6 (5) 5,3 (5) 

      Estenose de carótida 0,4 (1) 0,7 (1) - 

 

 

Visando facilitar a apresentação dos resultados obtidos, eles foram agrupados como 

apresentados a seguir.  

 

 

4.1 – Resultados da caracterização dos pacientes durante a internação inicial segundo o 

tempo de internação, presença de complicações e desfecho na alta hospitalar 

 

 

 No geral, o tempo de duração da primeira hospitalização foi de onze dias (D.P.=11,2 

dias), com variação de dois a setenta e um dias. Ao compararmos as médias do tempo de 

internação considerando os dois grupos, constatamos que ela foi maior no grupo com AI 

(M=12,5) do que no grupo com IAM (M=10,0). Esta diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,12) (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Comparação do tempo médio da internação inicial, segundo a apresentação clínica 
da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009 
 
Tempo de internação 

 (em dias) 

Amostra total 

n=234 

IAM  

n=140 

AI  

n=94 

p valor* 

Média (D.P.) 11,0 (11,2) 10,0 (9,2) 12,5 (13,4) 

Mediana (Min. – Max.) 8,0 (2 – 71) 7,0 (2 – 61) 8,0 (2 – 71) 
0,12 

*Teste t de Student 

 

 

Entre os participantes, 39 (16,7%) apresentaram algum tipo de complicação durante a 

primeira internação. Os infartados registraram um número maior de complicações na primeira 

internação por SCA (19,3%) que os pacientes com AI (12,8%), mas não houve associação 

estatisticamente significante entre as duas variáveis (p=0,19). A presença de complicações 

segundo a manifestação clínica da SCA está apresentada na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Resultados do teste de associação entre as variáveis presença de complicações 
durante a primeira internação e apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. 
Ribeirão Preto, 2006 – 2009 
 
Variável IAM 

n = 140 

% (n) 

AI 

n = 94 

% (n) 

p valor* 

Presença de complicações   0,19 

      Sim 19,3% (27)  12,8% (12)  

      Não 80,7% (113) 87,2% (82)  

*Teste de Qui-quadrado 

 

 

Com relação às complicações encontradas nos prontuários, constatamos: parada 

cardiorrespiratória revertida (21 eventos), arritmias cardíacas (12 eventos), complicações 

intraprocedimentos (ICP sem sucesso – 4; laceração arterial – 2) e pós-procedimentos 

invasivos (formação de pseudoaneurisma – 3; infecção em local da punção de cateter – 3; 

síndrome vasoplégica – 1; deiscência em ferida operatória – 1; infecção de sítio cirúrgico – 1; 
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amputação de membro por complicação vascular – 1; e hematoma intra-abdominal – 1), 

doenças infecciosas pulmonares (4), hemorragias (2), insuficiência renal com necessidade de 

hemodiálise (1), necessidade de balão intra-aórtico (1) e procedimento cirúrgico não 

relacionados à SCA (colecistectomia – 1). Cabe ressaltar que algumas complicações afetaram 

mais de um paciente e houve a ocorrência de eventos mais de uma vez no mesmo paciente, 

como a parada cardiorrespiratória.  

Do total de 234 pacientes, durante a primeira internação, os dispositivos marcapasso 

ou cardiodesfibrilador foram implantados em seis (2,6%) deles, sendo que, em quatro 

pacientes, o motivo foi diagnóstico de bloqueio atrioventricular total, um por síncope e outro 

por taquicardia ventricular sustentada espontânea. Quanto ao tipo, quatro eram marcapassos 

provisórios, um definitivo e o outro era cardiodesfibrilador implantável. 

Com relação ao desfecho na primeira internação, verificamos que, dos 234 sujeitos, 

sete (3%) foram a óbito, um paciente foi encaminhado para seguimento ambulatorial em sua 

cidade de origem no Rio Grande do Sul, enquanto a grande maioria continuou seguimento em 

serviços ambulatoriais no HCFMRP-USP. Verificamos que não houve associação entre o 

desfecho da primeira internação e a apresentação clínica da SCA (p=0,58) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Resultado do teste de associação entre as variáveis desfecho na alta da primeira 
internação e apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 
2009 
 
Variável Amostra total 

(n=234) 

% (n) 

IAM 
(n=140) 

% (n) 

AI 
(n=94) 

% (n) 

p valor* 

Agendamento para retorno em 
seguimento ambulatorial# 

97,0 (227) 97,1 (136) 96,8 (91) 

Óbito 3,0 (7) 2,9 (4) 3,2 (3) 
0,58 

* Teste de Exato de Fisher      #No HCFMRP-USP ou em outro serviço 
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4.2 – Resultados da caracterização dos pacientes após a alta e ao longo de até dois anos 

de acompanhamento segundo a necessidade de reinternações, seguimento ambulatorial, 

transferências para outros serviços e desfecho ao término do estudo 

 

Com relação à necessidade de novas hospitalizações após a internação inicial, na 

amostra de 226 participantes acompanhados após a alta da primeira internação (excluídos sete 

pacientes que morreram na primeira internação e um paciente encaminhado para outro 

serviço), verificamos que 62 (27,4%) participantes necessitaram de outras hospitalizações. Ao 

analisarmos a necessidade de novas reinternações segundo a manifestação clínica da SCA, 

observamos que não houve associação entre essas variáveis (p=0,99) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Resultados do teste de associação entre as variáveis necessidade de novas 
internações ao longo dos dois primeiros anos e apresentação clínica da Síndrome Coronariana 
Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2011 
 
Variável IAM 

n = 135 

% (n) 

AI 

n = 91 

% (n) 

p valor* 

Reinternações   0,99 

      Sim 27,4% (37)  27,5% (25)  

      Não 72,6% (98) 72,5% (66)  

*Teste de Qui-quadrado 

 

 

A distribuição dos 62 pacientes que necessitaram de novas hospitalizações ao longo de 

até dois anos encontra-se na Tabela 8. A maioria dos sujeitos (71,0%) foi hospitalizada 

somente uma única vez nesse período, mas, para alguns indivíduos (6,5%), essa necessidade 

foi cinco vezes maior.  
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Tabela 8 – Distribuição dos 62 participantes que necessitaram de reinternações ao longo de 
até dois anos após a internação inicial, segundo o número de hospitalizações e a apresentação 
clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2011 
 
Variável Amostra total 

n=62 

% (n) 

IAM 
n=37 

% (n) 

AI 
n=25 

% (n) 

1 reinternação 71,0 (44) 64,9 (24) 80,0 (20) 

2 reinternações 16,1 (10) 16,2 (6) 16,0 (4) 

3 reinternações 4,8 (3) 8,1 (3) - 

4 reinternações 1,6 (1) 2,7 (1) - 

5 reinternações 6,5 (4) 8,1 (3) 4,0 (1) 

n= 226: excluídos os óbitos da internação inicial (7 pacientes) e transferência para outro 
estado (1 paciente). 

 

 

Os motivos das reinternações no HCFMRP-USP estão descritos na Tabela 9.  
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Tabela 9 – Caracterização clínica dos participantes durante o seguimento de até dois anos do estudo, segundo a necessidade de outras internações e 
motivos das hospitalizações. Ribeirão Preto, 2006 – 2011 
 
Motivo da internação Primeira 

reinternação 

(n=62) 

% (n) 

Segunda 

reinternação 

(n=18) 

% (n) 

Terceira 

reinternação 

(n=8) 

% (n) 

Quarta 

reinternação 

(n=5) 

% (n) 

Quinta 

reinternação 

(n=4) 

% (n) 
ICP programada 21,0 (13) 33,3 (6) - - - 

Angina 19,4 (12) 22,2 (4) 50,0 (4) - 25,0 (1) 

Outros 16,1 (10) - 25,0 (2) 60,0 (3) 25,0 (1) 

CRVM programada 8,1 (5) - - - - 

Reestenose de stent 8,1 (5) 5,6 (1) 25,0 (2) - - 

Precordialgia não anginosa 6,5 (4) 22,2 (4) - - - 

Infarto 4,8 (3) - - 20,0 (1) - 

ICC descompensada 3,2 (2) 5,6 (1) - 20,0 (1) 50,0 (2) 

Precordialgia 3,2 (2) 5,6 (1) - - - 

AVCH 3,2 (2) - - - - 

Pericardite 1,6 (1) - - - - 

Síncope 1,6 (1) 5,6 (1) - - - 

Pseudoaneurisma pós-CATE 1,6 (1) - - - - 

Ajuste de coagulação 
sanguínea 

1,6 (1) - - - - 
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Sessenta e dois sujeitos necessitaram de, pelo menos, uma nova reinternação, sendo 

que 18 (29%) reinternaram pelo menos duas vezes; oito (12,9%) precisaram de três ou mais 

internações; cinco (8,1%) pacientes necessitaram de quatro ou mais readmissões, e quatro 

(6,5%), de cinco reinternações (Tabela 9). As principais causas que levaram os pacientes ao 

primeiro retorno hospitalar foram o agendamento eletivo para procedimento de ICP (21%) e a 

angina (19,4%). Ao considerarmos todas as hospitalizações, a angina foi a principal causa 

para nova hospitalização ao longo do acompanhamento. Na categoria “outros” foram 

englobadas causas de reinternações não cardiovasculares, que foram as seguintes: hemorragia 

digestiva alta e baixa, diabetes melittus descompensado, pneumonia, derrame pleural, edema 

agudo de pulmão, surdez súbita, herniorrafia, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, 

paratireoidectomia, hipertensão arterial, instabilidade cervical e distúrbios psiquiátricos.    

Ao longo do seguimento após a primeira alta hospitalar, outros dois sujeitos (0,9%) 

necessitaram de marcapasso em decorrência de bradicardia e outro por síncope, sendo um dos 

marcapassos do tipo provisório.   

Outro aspecto a ser ressaltado é que dos 226 pacientes, acompanhados após a alta da 

internação inicial, seis (2,6%) necessitaram de internação em outro hospital segundo 

informações contidas em seus prontuários. Dois deles referiram que procuraram atendimento 

médico por causa de dor precordial; os outros quatro não tiveram a causa relacionada 

diretamente à doença arterial coronariana.  

Com relação ao desfecho das internações subsequentes ocorridas no HCFMRP-USP, 

constatamos que na primeira reinternação, dos 62 pacientes, a maioria recebeu alta e dois 

foram a óbito.  Todos os pacientes que reinternaram duas, três e quatro vezes receberam alta 

hospitalar. Entre os quatro pacientes que tiveram cinco reinternações, três receberam alta 

hospitalar e um faleceu. 

No fim de até dois anos de seguimento dos pacientes do estudo, constatamos que 139 

(59,4%) continuavam em seguimento ambulatorial na Cardiologia ou em outra especialidade 

do HCFMRP-USP, 82 (35,0%) dos participantes possuíam desfecho desconhecido e 13 

(5,6%) foram a óbito (Tabela 10). 

Chamamos de dados censurados aqueles desfechos em que não foi possível coletar 

informações sobre o indivíduo. No nosso estudo, isso ocorreu por dois motivos: para 52 

(22,2%) sujeitos, por causa da estabilidade clínica, eles foram encaminhados para outros 

serviços de saúde, principalmente para prevenção secundária de fatores de risco 

cardiovasculares em unidades básicas de saúde, e 30 (12,8%) não compareceram às consultas 

agendadas nos ambulatórios e perderam o seguimento. Esses eventos ocorreram antes de 
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completar dois anos da primeira internação e, por isso, o desfecho sobre a sobrevida desses 

indivíduos foi considerado como desconhecido.    

 

Tabela 10 – Caracterização dos participantes ao final do acompanhamento de até dois anos 
desde a internação inicial, segundo o tipo de desfecho e a apresentação clínica da Síndrome 
Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2011 
 
Variável Amostra total 

(n=234) 

% (n) 

IAM 
(n=140) 

% (n) 

AI 
(n=94) 

% (n) 

Acompanhados no HCFMRP-USP 59,4 (139) 62,1 (87) 55,3 (52) 

Óbito 5,6 (13) 5,0 (7) 6,4 (6) 

Censurado* 35,0 (82) 32,9 (46) 38,3 (36) 

*Censurado: desfecho desconhecido 

 

 

 Ao investigarmos o tempo médio de acompanhamento dos pacientes no estudo, 

considerando os desfechos “censurados” e “óbitos’, constatamos que, entre os pacientes com 

dados censurados, a média de acompanhamento foi de 365,9 dias (D.P.=209 dias; intervalo de 

um a 729) e no grupo que faleceu foi de 97,8 dias (D.P.=142 dias; intervalo de seis a 486).  

 

 

4.3 – Resultados da caracterização dos pacientes segundo a realização de procedimentos 

de revascularização do miocárdio durante a primeira hospitalização e ao longo de até 

dois anos de acompanhamento 

 

 

Com relação aos procedimentos de revascularização do miocárdio, apresentaremos os 

resultados referentes à trombólise química, realização de ICP e de CRVM. Com relação à 

trombólise química, conforme preconizado pelos critérios para a sua indicação, ela deve ser 

realizada em pacientes com IAM com supradesnivelamento do segmento ST. Isso ocorreu em 

64 pacientes (44,3%), dentre os 140 com diagnóstico de IAM. Quanto à realização de ICP e 

CRVM, entre os 234 participantes, 167 (71,4%) foram submetidos a, pelo menos, um 

procedimento de revascularização ao longo de até dois anos de acompanhamento.  
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Durante a internação inicial, os resultados da realização desses procedimentos de 

revascularização do miocárdio mostraram que, dos 234 pacientes, 134 (57,3%) foram 

submetidos à ICP. Considerando a manifestação clínica da SCA, entre esses 134 pacientes, 89 

estavam no grupo de IAM, correspondendo a 63,5% dos infartados e 45 tinham AI, 

equivalendo a 47,8% desse grupo. Com relação à CRVM, considerando o total de pacientes, 

apenas 25 (10,7%) foram revascularizados cirurgicamente. Desses 25 pacientes, 10 eram do 

grupo de IAM, correspondendo a 7,1% dos infartados e 15 tinham AI, ou seja, 16,0% desse 

grupo (Tabela 11).  

Quanto ao tempo de realização dos procedimentos de revascularização na primeira 

internação, a ICP foi realizada em um tempo médio de 2,9 dias (D.P.=4,8 dias), com variação 

de zero a 29 dias (mediana = 0). Segundo a modalidade da SCA, o tempo médio para 

realização da ICP foi de três dias para os 89 pacientes infartados e de 2,5 dias para os 45 

pacientes com AI. Ao compararmos os procedimentos de revascularização, verificamos que o 

tempo médio para a realização de CRVM foi maior do que para ICP, com média de 25,7 dias 

(D.P.=9,7 dias) e variação de 13 a 53 dias (mediana = 24). Entre os dez infartados que foram 

revascularizados cirurgicamente, o tempo médio foi de 28,3 dias, enquanto entre os 15 

pacientes do grupo com AI, o tempo médio foi de 24 dias. Essas diferenças entre os tempos 

médios observados entre os grupos não se mostraram estatisticamente significantes para a ICP 

(p=0,52) e para a CRVM (p=0,31) (Tabela 11).  

O tempo de realização dos procedimentos de revascularização após a alta da 

internação inicial foi em média de 182,2 (D.P.=181,7dias) para a ICP, com variação de sete a 

588 dias (mediana = 144). Segundo a modalidade da SCA, o tempo médio para realização da 

ICP foi de 201 dias para os 15 pacientes infartados e de 154 dias para os 10 pacientes com AI 

que foram submetidos a essa intervenção. Quanto à realização da CRVM, o tempo médio foi 

de 106,4 dias (D.P.=141,6) e variação de 18 a 357 dias (mediana = 52).  Entre os três 

infartados que foram revascularizados cirurgicamente, o tempo médio foi de 52,3 dias, 

enquanto para os dois pacientes do grupo com AI o tempo foi muito maior, com média de 

187,5 dias. Assim como na internação inicial, as diferenças entre os tempos médios 

observados entre os grupos para os procedimentos de revascularização após a alta não se 

mostraram estatisticamente significantes para a ICP (p=0,54) e para a CRVM (p=0,37) 

(Tabela 11).  
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Tabela 11 – Comparação dos tempos médios para realização de procedimentos de 
revascularização (Intervenção Coronariana Percutânea – ICP e Cirurgia de Revascularização 
do Miocárdio – CRVM) durante a internação inicial e após a alta, segundo a apresentação 
clínica da Síndrome Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2011 
 

Variável Amostra total IAM AI p valor*

Durante internação inicial     

Tempo até ICP (dias) n=134 n=89 n=45 0,52 

    Média (D.P.)  2,9 (4,8) 3,0 (5,1) 2,5 (4,1)  

    Mediana (Min. – Max.) 0 (0 – 29) 0 (0 – 29) 0 (0 – 17)  

Tempo até CRVM (dias) n=25 n=10 n=15 0,31 

    Média (D.P.) 25,7 (9,7) 28,3 (11,1) 24,0 (8,5)  

    Mediana (Min. – Max.) 24,0 (13 – 53) 29,0 (13 – 53) 23,0 (13 – 43)  

Após a alta da internação 
inicial 

   
 

Tempo até ICP (dias)  n=25 n=15 n=10 0,54 

    Média (D.P.)  182,2 (181,7) 201 (187,9) 154 (178,0)  

    Mediana (Min. – Max.) 144,0 (7 – 588) 144,0 (13 – 588) 100 (7 – 533)  

Tempo até CRVM (dias) n=5 n=3 n=2 0,37 

    Média (D.P.) 106,4 (141,6) 52,3 (20,5) 187,5 (239,7)  

    Mediana (Min. – Max.) 52,0 (18 – 357) 52 (32 – 73) 187,5 (18 – 357)  

*Teste t de Student  

 

 

Observamos que alguns pacientes foram submetidos mais de uma vez ao mesmo 

procedimento de revascularização ao longo dos dois primeiros anos (Tabela 12).  
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Tabela 12 – Distribuição dos participantes desde a internação inicial até dois anos de 
acompanhamento no estudo, segundo a realização de procedimentos de revascularização do 
miocárdio (Intervenção Coronariana Percutânea – ICP e Cirurgia de Revascularização do 
Miocárdio – CRVM) e a apresentação clínica da Síndrome Coronariana Aguda, Ribeirão 
Preto, 2006 – 2011 
 

Realização de procedimentos de 
revascularização do miocárdio 

Amostra total 

(n=234) 
% (n) 

IAM 
(n=140) 

% (n) 

AI 
(n=94) 

% (n) 

ICP    

   Realizada 
   

      Somente na internação inicial 45,7 (107) 51,4 (72) 37,2 (35) 

Somente após a alta da internação 
inicial 0,9 (2) 0,7 (1) 1,1 (1) 

Na internação inicial e após a alta 10,3 (24) 10,0 (14) 10,6 (10) 

Na internação inicial, mas sem 
informações após a alta 1,3 (3) 2,1 (3) - 

   Não realizada 
   

      Na internação inicial e após a alta 37,6 (88) 32,1 (45) 45,7 (43) 

Na internação inicial e com perda de 
informações após a alta 

4,3 (10) 3,6 (5) 5,3 (5) 

CRVM 
   

   Realizada       
   

Somente na internação inicial 9,0 (21) 5,7 (8) 13,8 (13) 

Somente após a alta da internação 
inicial 

2,1 (5) 2,1 (3) 2,1 (2) 

Na internação inicial e após a alta - - - 

Na internação inicial, mas sem 
informações após a alta 

1,7 (4) 1,4 (2) 2,1 (2) 

   Não realizada    

      Na internação inicial e após a alta 83,3 (195) 86,4 (121) 78,7 (74) 

Na internação inicial e com perda de 
informações após a alta 3,8 (9) 4,3 (6) 3,2 (3) 

 

Com relação à ICP, conforme demonstrado na Tabela 12, considerando o grupo total, 

107 (45,7%) pacientes necessitaram do procedimento somente na primeira hospitalização; 24 



_________________________________________________________________________40 Resultados 

(10,3%) foram submetidos à ICP mais de uma vez, pois há registro da intervenção durante a 

primeira internação e ao longo do seguimento; dois (0,9%) deles não realizaram o 

procedimento na primeira internação, mas realizaram após a primeira alta, em outras 

reinternações. Constatamos, ainda, que existiam três (1,3%) pacientes que realizaram ICP 

durante a internação inicial, mas não há informações deles após a alta, nos prontuários.  

Oitenta e oito participantes (37,6%) não foram submetidos à ICP durante todo o tempo 

da investigação, e outros dez (4,3%) não realizaram durante a primeira internação e perderam 

o seguimento após esse momento (Tabela 12).              

Os resultados relacionados à realização da cirurgia cardíaca mostraram que, 

considerando o grupo total, 25 foram operados ainda na internação inicial. Entretanto, desses 

25, quatro não continuaram o seguimento no HCFMRP-USP, o que não nos permitiu 

conhecer se houve ou não a necessidade de outras intervenções cirúrgicas ao longo dos dois 

primeiros anos. Cinco pacientes foram operados após a alta da primeira hospitalização 

(Tabela 12). 

Cento e noventa e cinco participantes (83,3%) não foram submetidos à CRVM durante 

toda a investigação, e outros nove (3,8%) não foram operados durante a primeira internação e 

perderam o seguimento após esse momento (Tabela 12).              

Observamos que a maioria dos procedimentos de reperfusão ocorreu durante a 

internação inicial, decorrente do primeiro episódio da SCA. Ao analisarmos se houve 

associação entre a escolha do procedimento, ICP ou CRVM, e a manifestação clinica da SCA, 

constatamos que no grupo com IAM houve maior porcentagem de pacientes (63,6%) 

submetidos à ICP do que no grupo com AI (47,9%), sendo essa associação estatisticamente 

significante (p=0,02). Com relação à CRVM, a porcentagem foi maior entre os pacientes com 

AI (16,0%) do que com IAM (7,1%), sendo essa associação também estatisticamente 

significante (p=0,03) (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Resultados do teste de associação entre as variáveis tipo de procedimento de 
revascularização realizado durante a internação inicial e apresentação clínica da Síndrome 
Coronariana Aguda. Ribeirão Preto, 2006 – 2009  
 
Variável IAM 

n = 140 

% (n) 

AI 

n = 94 

% (n) 

p valor* 

ICP   0,02 

      Sim 63,6% (89) 47,9% (45)  

      Não 36,4% (51) 52,1% (49)  

CRVM    0,03 

     Sim 7,1% (10)  16,0% (15)  

     Não 92,9% (130) 84,0% (79)  

*Teste de Qui-quadrado 

 

 

4.4 – Resultados da caracterização dos 13 pacientes que faleceram ao longo do período 
do estudo 
 

 

Ao considerarmos os 13 sujeitos que foram a óbito durante o acompanhamento de até 

dois anos após a primeira internação por SCA, a taxa de mortalidade do estudo foi de 

35,75/1.000 pessoas por ano. 

 A distribuição dos 13 pacientes que faleceram ao longo dos dois anos, segundo o 

tempo de acompanhamento no estudo, encontra-se na Tabela 14.  
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Tabela 14 – Distribuição dos 13 participantes que faleceram ao longo dos dois anos, segundo 
o tempo de acompanhamento no estudo. Ribeirão Preto, 2006 – 2011  
 

Tempo (em dias) até o óbito % (n) 

6 7,7 (1)
8 7,7 (1) 

12 7,7 (1) 

22 7,7 (1) 

25 7,7 (1) 

30 7,7 (1) 

32 7,7 (1) 

33 7,7 (1) 

36 7,7 (1) 

122 7,7 (1) 

175 7,7 (1) 

285 7,7 (1) 

486 7,7 (1) 
 

 

 As características dos participantes que morreram durante o acompanhamento do 

estudo estão descritas a seguir.   

Dos sete pacientes que faleceram na internação inicial, quatro pertenciam ao grupo 

com IAM, correspondendo a 2,9% do total de infartados, e três tinham diagnóstico de AI, 

correspondendo a 3,2% desse grupo. Seis deles tiveram como causas da morte eventos 

diretamente relacionadas à DAC. Entre os sete óbitos, cinco foram submetidos à CRMV e 

nenhum à ICP. O tempo médio para a realização da cirurgia foi de vinte dias. Cabe ressaltar 

que o tempo médio entre a cirurgia e o óbito foi de quatro dias (um paciente faleceu durante o 

procedimento cirúrgico; três pacientes faleceram no terceiro dia de pós-operatório e um deles 

morreu após onze dias).  

Dias antes da ocorrência do óbito, cinco dos sete pacientes apresentaram como 

complicações arritmia cardíaca, parada cardiorrespiratória revertida, pneumonia nosocomial e 

distúrbio de coagulação após circulação extracorpórea.  Outro aspecto a ser considerado é 

que, entre eles, todos tinham como comorbidades a HAS, DM (4) e dislipidemia (3). Assim, 

cinco sujeitos associavam pelo menos duas dessas doenças, um associava HAS e obesidade, e 
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o outro tinha HAS, Doença de Chagas, ICC, Acidente Vascular Encefálico isquêmico e 

fibrilação atrial crônica. 

A mortalidade também foi analisada após a alta da primeira internação. Considerando 

os 226 pacientes, os seis (2,6%) participantes que faleceram após internação inicial, três 

tinham diagnóstico inicial de IAM, correspondendo a 2,2% dos infartados, e três de AI, 

correspondendo a 3,3% desse grupo. Um deles teve a causa da morte relacionada diretamente 

à DAC, três morreram por outros motivos, e para dois deles a causa da morte foi 

desconhecida para o estudo, pois os pacientes faleceram em outro serviço de saúde, mas havia 

a informação dos óbitos no prontuário da instituição. Todos eles haviam sido submetidos à 

ICP na internação inicial, e dois realizaram o procedimento novamente após a primeira alta. 

Nenhum deles realizou CRVM. Dos quatro sujeitos que foram a óbito no HCFMRP-USP, três 

faleceram na primeira reinternação e um na quinta reinternação. 

A associação da mortalidade com as variáveis sexo e idade tem sido investigada em 

muitos estudos com pacientes coronariopatas. Para analisarmos essas associações no grupo 

investigado, consideramos apenas os pacientes com desfechos conhecidos, ou seja, os 152 

pacientes (13 que foram a óbito e 139 que continuavam em seguimento ambulatorial ao 

término do estudo). 

A associação entre óbito e sexo dos pacientes não foi comprovada estatisticamente 

(p=0,20). Entretanto, o resultado foi estatisticamente significante para a associação entre 

idade e óbito (p=0,015) (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Resultados do teste de associação entre as variáveis ocorrência do óbito, faixa 
etária e sexo. Ribeirão Preto, 2006 – 2011  
 
Variável Óbito 

n = 13 

% (n) 

Não óbito 

n = 139 

% (n) 

p valor* 

Faixa etária   0,015 

      Até 59 anos 23,0% (3) 58,0% (81)  

      60 anos ou mais 77,0% (10) 42,0% (58)  

Sexo    0,20 

      Masculino 85,0% (11) 69,0% (96)  

      Feminino 15,0% (2) 31,0% (43)  

*Teste Exato de Fisher 
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5 - DISCUSSÃO 
 

 

Neste trabalho apresentamos o perfil de pacientes internados pela primeira vez em 

decorrência da SCA em um hospital geral e de nível terciário do interior do estado de São 

Paulo. Trata-se de um hospital público de ensino que presta assistência aos pacientes do 

Sistema Único de Saúde, sendo eles provenientes, predominantemente, de várias cidades da 

região e dos estados vizinhos.  

Os resultados apresentados são referentes aos pacientes internados no período entre 

maio de 2006 e julho de 2009. Posteriormente, usando como fonte de consulta os prontuários 

dos pacientes e o sistema de agendamento eletrônico da instituição foram obtidas informações 

sobre a evolução clínica desses indivíduos considerando a internação inicial e os dois 

primeiros anos após a hospitalização.  

Ressaltamos que, assim como outros estudos (EAGLE et al., 2004; SANTOS et al, 

2006), esta pesquisa foi realizada em uma amostra de prática clínica real. Diferentemente de 

ensaios clínicos que, baseando-se em amostras selecionadas de pacientes, tendem a excluir 

pacientes com complicações e comorbidades, e assim estão potencialmente sujeitos a viés, o 

presente trabalho abrange uma população diversificada e, portanto, resulta em dados 

altamente aplicáveis em nosso meio, conforme salienta alguns pesquisadores (FOX et al., 

2008). 

Entre as modalidades da SCA, o diagnóstico de alta mais comum foi o IAM (59,8%), 

seguido pela AI (40,2%). Essa proporção reflete o padrão da SCA encontrada em outros 

estudos (REIS et al., 2007), entre eles o multicêntrico internacional Global Registry of Acute 

Coronary Events (GRACE), que é um dos maiores registros de SCA, e investigou, entre 1999 

a 2000, 11.543 pacientes de 95 hospitais, em 14 países da Europa, América do Norte, 

América do Sul, Austrália e Nova Zelândia (FOX et al., 2002). No entanto, esses achados 

diferem de outras populações que apresentaram frequências inversas nas causas das 

hospitalizações (OLIVEIRA et al., 2010; SANTOS et al., 2006), como o estudo The 

European Network for Acute Coronary Treatment (ENACT). Esse estudo coletou 

informações em toda a Europa sobre a frequencia relativa, diagnóstico e tratamento de todo o 

espectro da SCA em 390 hospitais, em 29 países, e descobriu que a AI (46%) foi a causa mais 

frequente de hospitalização, seguida pelo IAM (39%), com proporção semelhante entre todos 

os países europeus (FOX et al., 2000).  
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Na caracterização dos pacientes quanto ao sexo, a maioria era homens. Apesar do 

predomínio masculino, o grupo com AI constituiu-se de pouco mais de 40% de sexo 

feminino, enquanto, no grupo com IAM, menos de um quarto da população era de mulheres 

(24,3%). 

A predominância do sexo masculino também foi constatada em outros estudos que 

investigaram pacientes com DAC (AMATO et al., 2004; BERWANGER et al., 2012; FOX et 

al., 2002; FOX et al., 2008; FOX et al., 2010; GARAVALIA et al., 2007; HUEB et al., 2004; 

KIESSLING; HENRIKSSON, 2007; MELO; FERREIRA, 2007; MESQUITA et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2010; QUADROS et al., 2011; REIS et al., 2007; SANTOS et al., 2006; 

SOARES et al., 2009; SOUZA et al., 2008). Na comparação entre os grupos, maior número 

de mulheres com AI que IAM também foi encontrado no estudo de Fox et al. (2010) e 

Quadros et al. (2011).  

O grupo com AI apresentou idade mais avançada que os infartados (60,5 versus 56,4), 

assim como no ENACT (FOX ET AL, 2000). Em relação ao total de pacientes, a média de 58 

anos foi semelhante a de outros estudos com pacientes com DAC (HUEB et al., 2004; 

KIESSLING; HERIKSSON, 2007; MELO; FERREIRA, 2007; REIS et al., 2007; 

SANT’ANNA et al., 2010). Há de se considerar que o dado “idade” foi coletado no nosso 

estudo na internação do primeiro episódio de SCA, o que talvez possa indicar que esses 

pacientes tenham sido acometidos pela doença mais precocemente que os de outras 

populações, já que os outros estudos não evidenciam os resultados como sendo do primeiro 

evento de SCA.  Se analisarmos apenas o grupo com IAM (média de idade de 56,4 anos), 

observamos uma população mais jovem no presente estudo em comparação a outras 

populações investigadas (BARRY et al., 2007; FOX et al., 2000; FOX et al., 2010). 

As variáveis escolaridade, situação conjugal e procedência foram semelhantes entre os 

grupos. Quanto ao trabalho, a maioria dos pacientes em ambos os grupos tinha remuneração, 

no entanto, proporcionalmente, mais pacientes com AI não tinham essa condição ou eram 

inativos. Esse resultado pode estar relacionado à quantidade representativa de mulheres nesse 

grupo (40,4%), pois sabe-se que uma proporção considerável de mulheres na faixa etária de 

60 anos ou mais não exercem ocupação remunerada e dedicam-se exclusivamente ao lar.    

De acordo com os registros da primeira internação, verificamos que a maioria dos 

pacientes apresentava HAS e sobrepeso/obesidade, especialmente no grupo com AI. Mais da 

metade dos pacientes desse grupo apresentava dislipidemia (52,1%), enquanto para os 

infartados o valor não chegou a 35%. O DM também foi mais prevalente para os pacientes 

com angina (43,6% versus 28,6%). Dessa forma, observou-se que antes da internação inicial 
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pacientes com AI tinham maior acometimento da sua saúde por outras doenças que os 

pacientes infartados, o que corrobora os achados do ENACT (FOX et al.., 2000). Essas 

comorbidades são reconhecidas como importantes fatores de risco para SCA, além de outras, 

como idade avançada, sexo masculino, predisposição familiar, síndrome metabólica, estresse, 

tabagismo e vida sedentária (OPIE et al., 2006). O fato de os pacientes com AI apresentarem 

maior complexidade clínica antes da internação inicial pode interferir nos achados posteriores 

de mortalidade, reinternações e procedimentos invasivos. 

Outros estudos apresentaram resultados semelhantes com relação à prevalência da 

HAS entre os pacientes diagnosticados com DAC (BERWANGER et al., 2012; PEIXOTO et 

al.., 2007; SOUZA et al., 2008), dislipidemia (SOTO et al., 2005) e DM (BERWANGER et 

al., 2012; OLIVEIRA et al., 2010; SANT’ANNA et al., 2010; SANTOS, 2008; SANTOS et 

al., 2006; SOTO et al., 2005). No entanto, em relação ao grupo dos infartados, foram 

encontradas frequências mais elevadas de fatores de risco cardiovasculares em nosso estudo 

(FOX et al., 2010; KIESSLING; HENRIKSSON, 2007).  

Destaca-se que a prevalência de pacientes com sobrepeso/obesidade foi alta e 

semelhante entre ambos os grupos (média de 61,1%). Resultado similar foi constatado no 

estudo de Reis et al. (2007), que encontrou peso acima do normal em 56,9% da população 

com SCA. No entanto, essa prevalência é rara na literatura, visto que diversas pesquisas 

encontraram resultados divergentes, com frequência de sobrepeso/obesidade bem menores, 

com variações de 18,3% a 35,8% (FAILDE; SOTO, 2006; LEMOS et al., 2008; OLIVEIRA 

et al., 2010; SOTO et al., 2005). 

No geral, durante a primeira hospitalização, os pacientes permaneceram em média 

onze dias internados, e a hospitalização dos pacientes com AI foi um pouco mais longa 

(média de 12,5 dias) que a permanência dos pacientes do grupo com IAM (média de dez 

dias). O resultado diverge de estudos internacionais que identificaram menor tempo de 

internação (FOX et al., 2002). O ENACT constatou tempo de permanência hospitalar bem 

menor nos casos de AI (média de 8,3 dias), mas semelhança na estada dos pacientes com IAM 

(média de 9,7 dias). Entre os países europeus investigados houve grandes variações no tempo 

de internação de pacientes com SCA, com o Reino Unido/Irlanda apresentando média de 7,9 

dias e o Leste Europeu com média de 12,6 dias. Os autores questionam a longa permanência 

hospitalar dos pacientes frente à atual disponibilidade de tecnologia para diagnóstico e 

estratificação de risco combinados com tratamentos mais recentes (FOX et al., 2000).  

Nossos resultados também estão em desacordo com a realidade brasileira. O estudo de 

Santos et al. (2006), realizado em um centro de emergências cardiológicas, verificou média de 
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permanência para pacientes com SCA de seis dias (D.P.=8). Em outro estudo que investigou 

apenas pacientes com SCA sem supradesnivelamento do segmento ST, o autor observou uma 

média de 6,8 dias (SANTOS, 2008). No estudo de Sant’Anna et al. (2010), a média de 

permanência para pacientes com IAM submetidos a ICP foi de seis dias, considerando o 

atendimento inicial na Unidade de Pronto Atendimento e o tratamento invasivo no hospital.   

Diante desse panorama, é preciso avaliar, por meio de outros estudos, se os motivos 

para o longo tempo de permanência na instituição onde o estudo foi realizado estão 

relacionados à evolução clínica dos pacientes atendidos, à condução terapêutica ou se existem 

problemas organizacionais e estruturais, como agendamento de exames, recursos humanos e 

materiais, que estão contribuindo para a maior permanência dos pacientes neste hospital. De 

modo intuitivo, podemos sugerir que o tempo prolongado pode decorrer em parte da presença 

de regulação médica no sistema de encaminhamento, já que pela hierarquização existente, os 

casos de pacientes com apresentação clínica mais grave costumam ser regulados para a 

instituição. Um aspecto que reforça tal hipótese é o elevado número de paradas 

cardiorrespiratórias na nossa amostra. 

A maior permanência hospitalar dos pacientes com AI provavelmente não foi 

relacionada à presença de complicações, pois os pacientes com AI apresentaram menos 

complicações que os infartados, embora o resultado não fosse estatisticamente significante. 

No entanto, pacientes com AI foram significativamente mais submetidos à CRVM, o que 

pode ter sido fator favorável para o resultado. 

As complicações afetaram 16,7% dos pacientes durante a primeira internação, 

principalmente os infartados, embora a diferença entre as modalidades da SCA não tenha sido 

estatisticamente significante. As complicações mais frequentes foram parada 

cardiorrespirtória e arritmias cardíacas (fibrilação e flutter atrial). No estudo de Reis et al. 

(2007), 67,1% da população apresentou complicações, com um percentual maior, porém não 

significativo para as mulheres, e 14,8% das complicações foram relacionadas ao ritmo 

cardíaco. Na pesquisa de Fox et al. (2010), que investigou conjuntamente sujeitos no Brasil e 

Argentina, os autores constataram a ocorrência de fibrilação ou flutter atrial em 8% dos casos 

de IAM e 5% dos pacientes com AI. 

O desfecho dos pacientes na alta da primeira internação foi categorizado em alta com 

seguimento ambulatorial (independente do local do acompanhamento) ou óbito. Geralmente, 

os pacientes internados na clínica de Cardiologia do HCFMRP-USP são posteriormente 

atendidos no Ambulatório de Cardiologia do hospital por meio de agendamento de consultas. 

Salienta-se que, na alta hospitalar, alguns pacientes não apresentavam necessidade clínica de 
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acompanhamento cardiológico nessa instituição de nível terciário de assistência e, por isso, 

não foram encaminhados para o Ambulatório de Cardiologia; no entanto, em razão do 

acometimento por outras doenças tiveram o acompanhamento da sua saúde realizado nos 

ambulatórios de outras especialidades médicas no referido hospital.  

Do total de 234 pacientes que iniciaram o estudo, sete foram a óbito durante a primeira 

internação, contabilizando uma mortalidade de 3%. 

Investigamos a evolução clínica dos pacientes após a alta hospitalar quanto a 

reinternações, mortalidade e procedimentos de revascularização. Ainda existem incertezas 

sobre a extensão dos riscos de mortes e outros eventos cardiovasculares de pacientes com 

SCA a longo prazo, especialmente no contexto contemporâneo de novas abordagens 

terapêuticas. Investigar resultados a longo prazo é importante à medida que pesquisas vêm 

identificando diferenças significativas de desfechos durante o acompanhamento do paciente, 

sugerindo que terapias ainda devem ser desenvolvidas e aplicadas nessa conjuntura (FOX et 

al., 2010). Por exemplo, o estudo de Fox et al (2008) observou que pacientes com 

supradesnivelamento do segmento ST têm maior risco de mortalidade precoce do que 

pacientes sem supradesnivelamento do segmento ST, enquanto o risco se inverteu após a alta 

hospitalar inicial. Em estudo recente dos referidos autores que acompanhou pacientes com 

SCA por cinco anos, os resultados demonstraram que as consequências tardias da doença, em 

termos de mortalidade e doenças cardiovasculares subsequentes, foram substancialmente 

maiores que as taxas observadas durante a internação inicial. Esses achados sintetizam que os 

desafios para a área da saúde são melhorar o manejo a longo prazo da SCA e reconhecer a 

extensão de futuros riscos ao paciente (FOX et al., 2010).  

A presente investigação apontou que, quanto à necessidade de reinternação após a alta 

da internação inicial, 27,4% dos 226 pacientes acompanhados por até dois anos tiveram outras 

hospitalizações, independente da manifestação clínica da SCA. Assim, verificamos que, 

apesar de os pacientes com AI apresentarem maior acometimento por doenças antes da 

internação inicial, isso não foi associado a maior número de reinternações. Em estudo 

realizado no Reino Unido que acompanhou pacientes por cinco anos, as readmissões 

hospitalares por suspeita de SCA se mostraram mais recorrentes. Em média, cada paciente 

que esteve internado com diagnóstico de SCA teve mais 1,6 novas admissões por suspeita de 

outra SCA. Mais da metade (53,6%) precisou de, pelo menos, uma reinternação entre a alta da 

internação inicial e os cinco anos de acompanhamento; desses 53,6%, 31,2% tiveram duas ou 

mais readmissões, 20,1%, três ou mais, 12,8%, quatro ou mais e 9,2%, cinco ou mais. Dentre 

as reinternações apenas 10% foram associadas ao infarto. Apesar disso, as recorrentes 
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internações por suspeita de SCA revelam uma grande morbidade e ônus econômico de 

recursos da saúde (FOX et al., 2010).  

Curtis et al. (2009) avaliaram as readmissões hospitalares e taxas de revascularização 

no período de trinta dias após internação em pacientes submetidos à ICP e acima de 65 anos e 

encontraram, aproximadamente, 15% dos pacientes necessitaram de reinternação, e esses 

pacientes eram aqueles mais idosos, do sexo feminino e com mais comorbidades. Eles ainda 

apresentaram maior risco de morrer do que aqueles que não necessitaram de outra internação 

em trinta dias. Ao contrário do nosso estudo, a taxa de reinternação foi significativamente 

maior para pacientes com diagnóstico inicial de IAM (p<0,001). As principais causas de 

readmissões foram em razão da doença isquêmica crônica, e menos de 20% foram associadas 

à condição cardiovascular aguda (CURTIS et al., 2009). Em nosso estudo, as doenças 

cardiovasculares agudas, como angina (19,4%), IAM (4,8%) e ICC (3,2%), foram 

responsáveis conjuntamente por 27,4% da primeira reinternação. No presente estudo, 29,1% 

das 62 reinternações ocorreram para procedimento programado de ICP (21%) ou CRVM 

(8,1%). Semelhantemente, na pesquisa de Curtis et al. (2009), entre todas as reinternações, 

27,5% foram associadas a procedimentos de revascularização adicionais, 

predominanatemente, uma nova ICP. No entanto, os autores não esclarecem se essas novas 

intervenções foram eletivas. No estudo de Curtis et al. (2009), o menor tempo transcorrido 

para uma nova hospitalização foi atribuído à condição cardíaca do paciente, bem como à 

assistência prestada durante a internação inicial e o acompanhamento ambulatorial pós-alta.   

Em relação aos procedimentos de revascularização, verificamos que a proporção de 

pacientes submetidos à trombólise no nosso estudo (44,3%) foi semelhante ao ENACT (43%) 

(FOX et al., 2000). Frequência maior de uso do medicamento trombolítico foi constatada no 

estado do Rio de Janeiro (69%), porém o centro de tratamento inicial era uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) (SANT’ANNA et al., 2010). Frequências menores foram 

encontradas no estudo nacional de Reis et al. (2007), que invetigou as técnicas de diagnóstico 

e terapêutica entre hospitais públicos e privados e verificou que, dos 148 pacientes  com  

IAMCSST,  33,8%  receberam trombolítico: 43 isoladamente e 7 associados à outra 

intervenção (ICP ou CRVM). A revascularização química foi utilizada mais frequentemente 

nos hospitais públicos (3,8 vezes mais) do que nos particulares, os quais priorizaram o uso de 

ICP primária nos casos de IAMCSST. Assim como nesses hospitais particulares brasileiros, 

em geral, países europeus com baixo uso de trombólise apresentam altas taxas de ICP 

primária, principalmente na França e Alemanha (FOX et al., 2000). Por causa de questões de 

acessibilidade e importância crítica do tempo na interrupção da isquemia, a terapêutica 
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fibrinolítica pode ser geralmente priorizada em sistemas hospitalares que não têm a 

capacidade de realizar a ICP primária no tempo recomendado, que propicia benefícios 

superiores à trombólise. Por isso, o uso de trombolíticos deve ser incentivado por ser um 

recurso terapêutico de baixo custo, fácil acesso e eficaz na redução da mortalidade do IAM 

(BATES; NALLAMOTHU, 2008; REIS et al., 2007). 

Quanto aos procedimentos de revascularização ICP e CRVM, observamos que mais de 

70% dos pacientes receberam, pelo menos, uma dessas abordagens invasivas. Durante todo o 

acompanhamento do estudo, verificamos que os procedimentos foram realizados, em sua 

maioria, no primeiro episódio da SCA, ou seja, na primeira internação. A ICP foi realizada em 

57,3% dos pacientes e predominantemente nos pacientes com IAM, enquanto 10,7% 

realizaram revascularização cirúrgica, mais frequente nos pacientes com AI (16%). A 

frequência de realizações de ICP foi semelhante à encontrada no estudo de Soares et al. 

(2009), realizado em um hopital de cardiologia, onde 59,4% dos pacientes com SCA 

realizaram a intervenção percutânea, sendo a maioria também infartados; no entanto, a 

realização da CRVM foi três vezes maior (30,6%) no estudo em questão e 

predominantemente nos pacientes com IAM, mas com indicação para 48,7% dos pacientes 

com AI (SOARES et al., 2009).  

Em outro estudo realizado em um centro de emergências cardiológicas, a 

revascularização do miocárdio (ICP ou CRVM) foi indicada somente para 39,5% dos 

pacientes com SCA e predominantemente para os infartados. A ICP foi realizada em 22,7% 

dos pacientes com AI e 35,4% dos pacientes com IAM, e a CRVM, em 10,3% dos pacientes 

com AI e 18% dos infartados (SANTOS et al., 2006).  

No estudo GRACE, ambos os procedimentos também tiveram uma menor frequência 

de realização que o nosso estudo. A intervenção percutânea foi utilizada em maior proporção 

em pacientes com IAM (34%) que em pacientes com AI (18%), semelhantemente ao presente 

estudo; entretanto, a CRVM foi realizada em uma minoria de pacientes (4% em IAMCSST; 

5% em AI), ocorrendo mais frequentemente naqueles com IAMSSST (10%). O estudo 

apontou que o uso da técnica percutânea foi consideravelmente maior nos Estados Unidos, em 

comparação com outras regiões, e os autores atribuíram o fato à maioria dos hospitais 

participantes do país possuir centros especializados (FOX et al., 2002).  

O estudo ENACT identificou ampla variação da utilização dos procedimentos de 

revascularização entre os países da Europa para ambas as manifestações da SCA. Em média, a 

ICP foi realizada em 23% dos pacientes com AI, com variação de 9% na Grécia e no Reino 

Unido/Irlanda para 49% em França. A intervenção percutânea também foi indicada para 23% 
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dos pacientes com IAM, mas, nesse caso, a diferença foi ainda maior, de 7% na Grécia para 

62% na Alemanha. Entre os países europeus, França e Alemanha foram os que mais 

realizaram ICP, enquanto no Reino Unido/Irlanda menos de 1% dos pacientes recebeu esse 

tratamento (FOX et al., 2000).   

Em ambos os estudos, GRACE (FOX et al, 2002) e ENACT (FOX et al., 2000), os 

autores observaram que a realização de ICP foi maior nos hospitais de ensino, como o 

HCFMRP-USP, sendo essa diferença estatisticamente significante.  

Em contrapartida, Reis et al. (2007) investigaram hospitais públicos e privados e 

encontraram que os procedimentos de revascularização foram mais frequentemente realizados 

nos hospitais particulares do que nos públicos, em todas as classes diagnósticas da SCA. 

Apenas 20% dos pacientes internados nos hospitais públicos foram submetidos a, pelo menos, 

um procedimento de revascularização (trombólise química, ICP ou CRM), enquanto esse 

número foi para 59% entre os pacientes das instituições particulares, sendo que, ainda, 4,3% 

dos pacientes foram submetidos a dois procedimentos. Analisando somente as ICP e CRVM, 

foram realizados 7,7 vezes mais procedimentos nos pacientes com AI (47% versus 6%) nos 

hospitais particulares que nos públicos; 18,9 vezes mais no IAMSSST (62% versus 3%), e  

70,6  vezes mais  no  IAMCSST (72% versus 1%). Segundo os autores, as diferenças 

observadas podem decorrer das diferenças de acesso aos procedimentos, uma vez que os 

hospitais públicos não dispunham de ICP primária e nem de CRVM, sendo necessária a 

remoção para outro hospital para a realização delas; “crenças”  das  diferentes equipes 

médicas na eficácia dos procedimentos invasivos ou influências econômicas (REIS et al., 

2007). Aliás, quanto à questão econômica, Cram et al. (2012) já colocaram em dúvida se o 

aumento dos procedimentos de ICP nos Estados Unidos seriam derivados do interesse pelo 

reembolso generoso da abordagem terapêutica, contribuindo para o uso excessivo da técnica.  

Surpreendentemente, os resultados de Reis et al. (2007) apontaram para o fato de que, 

embora os hospitais particulares tenham realizado quase a totalidade das ICP e CRVM, não 

houve diferença significativa na taxa de mortalidade entre os hospitais, o que nos induz a uma 

reflexão sobre a utilização de procedimentos invasivos nas SCAs. 

Apesar do crescente aumento dos procedimentos de revascularização percutânea, 

mesmo sem a comprovada evidência da sua maior eficácia frente a outras abordagens, 

permanece desconhecido qual seria o tratamento mais adequado para pacientes com DAC 

(HUEB et al., 2004). Diante dessa imprecisão, o maior estudo randomizado realizado em uma 

única instituição, MASS II, comparou a eficácia relativa de três atuais estratégias terapêuticas 

para pacientes com DAC multiarterial sintomática e descobriu que, durante um ano de 
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acompanhamento, não houve diferença significativa nas taxas de mortalidade cardíaca nos 

grupos de CRVM, ICP e tratamento medicamentoso. No entanto, a maior diferença ocorreu 

quanto à necessidade de revascularização adicional (ICP ou CRVM) e presença de angina. 

Pacientes que foram inicialmente submetidos à CRVM necessitaram significativamente de 

menos abordagens invasivas posteriores e tiveram menor probabilidade de ocorrência de 

angina refratária que os pacientes dos grupos de ICP e tratamento medicamentoso. Os 

pacientes submetidos à ICP foram do grupo que apresentou maior frequência de angina com 

necessidade de nova revascularização em comparação com os outros tratamentos. Os autores 

associaram a superioridade cirúrgica provavelmente à baixa taxa de complicações peri-

operatória, melhora sintomática, revascualrização completa e uso de condutos arteriais. Isso 

eliminou a necessidade de intervenção de repetição, pelo menos durante o período de um ano 

de seguimento (HUEB et al., 2004). 

O estudo de Souza et al. (2008) identificou que a revascularização miocárdica está 

associada à melhora da qualidade de vida relacionada à saúde, principalmente naqueles 

pacientes submetidos à revascularização cirúrgica.  

Para a determinação da mortalidade geral do estudo, consideramos a somatória do 

tempo de observação de todos os sujeitos ao longo do seguimento e encontramos uma taxa de 

35,75/1000 indivíduos. Não encontramos, na literatura, cálculo deste tipo para servirem de 

comparativo. Os estudos encontrados trazem valores de mortalidade na forma de percentual 

(%). No presente estudo, não foi possível calcular a taxa de mortalidade geral dessa forma, 

pois não temos informações sobre a sobrevivência de todos os sujeitos ao longo dos dois anos 

de acompanhamento. Assim, podemos afirmar, em percentual, apenas a mortalidade da 

primeira internação que foi de 3%, com semelhança entre as apresentações da SCA e sem 

diferença estatística significante (2,9% para IAM e 3,2% para AI).  

A taxa de mortalidade hospitalar do nosso estudo é equivalente a taxas de países 

europeus. Por exemplo, a investigação de uma grande população de pacientes com SCA no 

Reino Unido e na Bélgica identificou valores de mortalidade de 3% e 4%, respectivamente 

(FOX ET AL. 2010).  

Dados do estudo GRACE (FOX et al., 2002) apontam taxas de eventos para óbito 

hospitalar de 7% para IAMCSST, 6% para IAMSSST e 3% para AI. Os autores consideram 

relativamente baixa a taxa de mortalidade hospitalar e sugerem cautela na interpretação dos 

dados, uma vez que os pacientes foram incluídos no estudo somente após a internação 

hospitalar e, consequentemente, as mortes que ocorrem subitamente à chegada do paciente no 

hospital, antes do registro, não foram investigadas. No mesmo estudo, a região 
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Argentina/Brasil apresentou taxas de mortalidade hospitalar de 12% para IAM e 4% para AI, 

bem acima dos índices das outras regiões avaliadas. 

Em relação aos dados nacionais, verificamos taxa de mortalidade semelhantes a 

centros de referência cardiológica, como no estudo de Soares et al. (2009), em que a 

mortalidade hospitalar foi de 5,3%, mas, diferente do presente estudo, não ocorreu óbito em 

pacientes com AI. Já na pesquisa de Santos et al. (2006), a taxa foi de 4,8%, também sem 

diferença estatística entre as manifestações da SCA, como no nosso estudo. 

Outros estudos em hospitais gerais encontraram taxas superiores à nossa, como no 

estudo de Reis et al. (2007), em que a mortalidade correspondeu a uma taxa geral de 9%, 

sendo significativamente maior no IAM (12,5%) do que na angina instável (4,1%) (p=0,006), 

e na pesquisa de Villela et al. (2008), com índices de óbito por causas cardíacas de 9,9% 

(14,1% na SCACSST e 5,8% na SCASSST).    

 Esses achados sugerem que o tratamento da SCA no hospital do presente estudo tem 

sido realizado de forma eficiente em nível hospitalar com mortalidade semelhante a registros 

de referência.  

Verificamos que, ao longo do seguimento de até dois anos, não houve associação 

estatística entre óbito e sexo, apesar de 85% das mortes ocorrerem em homens. Entretanto, o 

maior risco de morrer foi estatisticamente comprovado em pacientes com 60 anos ou mais, 

assim como nos estudos de Fox et al. (2008) e Godoy et al. (2005).  

Embora nosso estudo não tenha encontrado diferença estatística na mortalidade entre 

homens e mulheres, o prognóstico após cirurgia coronária tem sido observado pior em 

mulheres com maior taxa de mortalidade hospitalar (AMATO et al., 2004; GODOY et al., 

2008; KAUL et al., 1995) e sobrevida inferior ao sexo masculino a longo prazo (GODOY et 

al., 2008; HERLITZ et al., 2001). Em estudo recente, verificou-se que, em qualquer das 

apresentações clínicas da SCA, a mortalidade hospitalar foi sempre maior no sexo feminino, 

com significância estatística limítrofe, e destaque para a grande letalidade por IAM entre os 

pacientes do sexo feminino nos hospitais públicos (19,7%) (REIS et al., 2007). Aliás, o sexo 

feminino tem sido associado à maior mortalidade intra e pós-hospitalar precoce pelas doenças 

isquêmicas agudas do coração, principalmente por IAM. As razões para tal fato são 

comprovadas, mas têm sido relacionadas à idade mais avançada das mulheres, à maior 

prevalência de comorbidades e maiores frequências de complicações durante a hospitalização, 

como possíveis explicações para as diferenças encontradas (EVANGELISTA; BARRETO; 

GUERRA, 2008).  
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Assim como o sexo, a idade também é apontada como importante preditor de morte. 

Idade avançada foi associada ao aumento da letalidade hospitalar em pacientes com IAM em 

diversos estudos (ESCOSTEGUY et al., 2003; EVANGELISTA; BARRETO; GUERRA, 

2008; GODOY et al., 2007). Por outro lado, o inverso foi observado por Vacarino et al. 

(1999) ao apontarem que, após o IAM, as mulheres mais jovens, não as mulheres mais velhas, 

possuem maiores taxas de morte durante a hospitalização do que os homens da mesma faixa 

etária.  

Verificamos, no nosso estudo, que a maioria dos pacientes que evoluiu para óbito na 

internação inicial tinham sido submetidos à CRVM e que, após a alta, os pacientes que 

faleceram não realizaram a revascularização cirúrgica em nenhum momento.  No estudo de 

Oliveira et al. (2010), eles investigaram a mortalidade pós-CRVM em quatro hospitais de 

características diferentes, dois de ensino e dois de referência cardiológica, e encontraram 

mortalidade hospitalar geral de 10,9%. Especificamente no hospital de ensino estadual, a taxa 

foi de 13,7%, e, no de ensino federal, foi de 14,3%, enquanto os hospitais cardiológicos 

atingiram metade dessa mortalidade (7% e 7,4%). Na mesma pesquisa também se investigou a 

mortalidade pós-CRVM até um ano, e os autores verificaram valores crescentes ao longo do 

tempo.        
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6 - CONCLUSÃO 
 

 

Diante dos resultados obtidos no seguimento dos 234 pacientes internados em 

decorrência do primeiro episódio da SCA, apresentamos as principais conclusões do nosso 

estudo: 

- A maioria dos pacientes internados era do sexo masculino, principalmente no grupo 

com IAM, com média de idade 58 anos e com comorbidades prévias consideradas como 

fatores de risco para DAC (HAS, sobrepeso/obesidade, dislipidemia e DM). 

- Para o total de pacientes, a média de tempo da primeira hospitalização foi de onze 

dias. A média foi maior entre os pacientes do grupo com AI (12,5 dias) do que com IAM (dez 

dias), embora essa diferença não tenha sido estatisticamente significante. 

- 16,7% dos pacientes apresentaram algum tipo de complicação durante a primeira 

internação, não havendo diferença estatisticamente significante entre a presença de 

complicações e a manifestação clínica da SCA, embora os pacientes infartados tivessem 

apresentado mais complicações do que os pacientes com AI. 

- Com relação ao desfecho nesta primeira hospitalização, a maioria (226) recebeu alta, 

sendo encaminhada para retorno ambulatorial na própria instituição; sete pacientes foram a 

óbito, em sua maioria em decorrência de complicações durante ou após a CRVM, 

correspondendo a uma mortalidade de 3%. 

- Entre os 226 pacientes que sobreviveram à primeira internação, 62 (27,4%) 

necessitaram de outras hospitalizações ao longo de até dois anos de seguimento, havendo 

similaridade entre os pacientes com AI e IAM. 

- Dos 62 pacientes que necessitaram de outras hospitalizações, 71% tiveram uma nova 

internação; 16,1% tiveram duas internações; 4,8%, três internações, 1,6% reinternaram quatro 

vezes e 6,5% reinternaram cinco vezes. Enquanto na primeira reinternação a causa mais 

prevalente foi a ICP programada, nas internações posteriores foi a ocorrência de angina. 

- 71,4% dos pacientes foram submetidos a, pelo menos, um procedimento de 

revascularização do miocárdio ao longo do seguimento de até dois anos. Os procedimentos 

foram realizados principalmente no primeiro episódio da SCA, durante a primeira 

hospitalização. 

- No geral, o tempo para realização de ICP na internação inicial foi de 2,9 dias e para 

CRVM foi de 25,7 dias, não havendo diferença estatisticamente significante entre as 

modalidades da SCA. 
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- Na primeira internação, as ICPs foram mais realizadas nos pacientes com IAM, 

enquanto as CRVM foram mais realizadas nos pacientes com AI, e ambas as associações 

apresentaram-se estatisticamente significantes. 

- Ocorreram 13 óbitos durante todo o seguimento do estudo, e não constatamos 

diferenças nas proporções de mortes quando consideramos as manifestações clínicas da SCA. 

- A taxa de mortalidade foi de 35,75/1.000 pessoas por ano.  

- Não houve associação estatística entre óbito e sexo dos pacientes (p=0,20). 

Entretanto, o resultado foi estatisticamente significante para a associação entre idade e óbito 

(p=0,015). 

- Dos sete óbitos ocorridos durante a primeira internação, cinco realizaram CRVM. Os 

pacientes que faleceram após alta não foram submetidos à CRVM em nenhum momento.  

 

 

6.1 - Limitações do estudo e Considerações finais 
 

 

Ao término do estudo, gostaríamos de apontar algumas das limitações que ocorreram 

em seu desenvolvimento. Entre elas, destacamos o uso de dados secundários (prontuários dos 

pacientes) e a não estratificação de risco do paciente na determinação da taxa de mortalidade. 

A heterogeneidade dos registros realizados pelos profissionais de saúde nos prontuários dos 

pacientes dificultou a coleta de dados ou mesmo impossibilitou a obtenção de outros dados 

que seriam importantes para o estudo que se propõe avaliar a evolução clínica desses 

pacientes. Podemos citar como exemplo o enfoque centrado na especialidade médica durante 

as consultas ambulatoriais, com falta de informações sobre outras condições clínicas do 

paciente e até mesmo o uso de outros medicamentos. Faz-se necessária a padronização dos 

registros no prontuário do paciente, visto que existem falhas no que se refere à organização, 

ausência de informações, legibilidade e terminologia técnica.  

Outra limitação concerne no alto índice de pacientes com desfecho desconhecido 

(35%) no fim de até dois anos do seguimento pelo estudo. Em parte, essa porcentagem se 

deve à ocorrência da alta dos pacientes do serviço de Cardiologia e seu encaminhamento para 

outros serviços de menor complexidade, assim que eles apresentam estabilidade em seu 

quadro clínico. Entretanto, temos que considerar também que há uma parcela dos pacientes 

que, por motivos desconhecidos, perderam o seguimento na instituição, faltando aos retornos 

ambulatoriais e não mais retornando.  
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Consideramos que os resultados desta pesquisa são importantes para os profissionais 

da saúde em geral, e para aqueles que assistem os pacientes na instituição onde o estudo foi 

realizado, em particular. Eles ampliam os conhecimentos sobre o perfil deste grupo de 

pacientes atendidos em decorrência do primeiro episódio de SCA em um hospital geral, de 

nível terciário, assim como ocorre a evolução clínica durante a internação e a longo prazo, 

após a alta hospitalar. Em linhas gerais, foi possível termos uma aproximação quanto à 

evolução da doença arterial coronariana e a adesão ao seguimento ambulatorial na instituição 

onde o estudo foi realizado.  

Propomos a continuidade do seguimento destes pacientes por um prazo mais longo do 

que aquele estabelecido para o presente estudo. Sugerimos, ainda, que os profissionais de 

saúde da instituição hospitalar em questão busquem informações sobre os pacientes cujos 

desfechos foram considerados “censurados”, a fim de conhecer amplamente essa população, 

identificando suas atuais condições de saúde e o motivo para não adesão ao acompanhamento 

ambulatorial.  
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APÊNDICE 
 Versão final do instrumento de caracterização clínica 

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA  

 

Número de identificação (ID): ______ 

Registro HCFMRP-USP: ____________________ 

Data da coleta no prontuário: _____/_____/_______ 

 

I. Dados para caracterização sóciodemográfica                               

I.a - Data nascimento: _____/______/______ 

I.b - Sexo:  (    ) 1. feminino   (    ) 2. masculino 

I.c - Classificação do paciente na entrevista de Dessotte (2010): (   ) IAM       (   ) AI 

 

II – Dados para caracterização clínica  

 REFERENTE à PRIMEIRA INTERNAÇÃO 

 

II.a - Período de internação: ____ /_____/_______ a  ____ /_____/_______ 

 

II.b - Presença de intercorrências durante esta internação: 

(     ) complicações. Quais: 

___________________________________________________________________________ 

 

II.c  (     ) Mudança na classificação do paciente na entrevista de Dessotte (2010).   

(    ) não 

(    ) sim. Especificar: (    ) de AI para IAM 

                                    (    ) de IAM para AI 

                                    (     ) outros. Especificar: 

 

Data do novo diagnóstico: ____/_____/______ 

 

II.d - Procedimentos submetidos na primeira internação por SCA: 

Instalação de MP:   (     ) sim        (     ) não 

Data: ____/_____/_____         Motivo: ____________________________________________  
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Revascularização do miocárdio:  (     ) sim        (     ) não 

     (     ) 1. intervenção coronária percutânea (ICP). Data:____ /____/____        

     (     ) 2. trombólise química / medicamento utilizado: ___________ Data: ____/____/____   

     (     ) 3. cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM). Data: ____ /____/____   

 

II.e - Desfecho da alta: 

(     ) Seguimento ambulatorial na Cardiologia  

(     ) Seguimento ambulatorial em outra especialidade no HCFMRP-USP 

(     ) Óbito 

(     ) Encaminhamento para outro serviço 

 

 

III - Evolução da SCA nos dois primeiros anos após a primeira internação 

REFERENTE AO SEGUIMENTO APÓS A ALTA DA PRIMEIRA INTERNAÇÃO 

 

III.a - Datas e locais dos retornos ambulatoriais no HCFMRP-USP  

      ____ /_____/_____                     ____ /_____/_____                      ____ /_____/_____ 

      ____ /_____/_____                     ____ /_____/_____                      ____ /_____/_____ 

     ____ /_____/_____                      ____ /_____/_____                      ____ /_____/_____  

     ____ /_____/_____                      ____ /_____/_____                      ____ /_____/_____  

     ____ /_____/_____                     ____ /_____/_____                       ____ /_____/_____     

     ____ /_____/_____                     ____ /_____/_____                        ____ /_____/_____     

 Total de número de retornos no Ambulatório da Cardiologia do HCFMRP-USP: _________                      
 
 

III.b - Data do último atendimento no HCFMRP-USP (considerando dois anos após a data da 

internação): ____/_____/______ 

 

III.c - Local do último atendimento no HCFMRP-USP:  

(    ) ambulatório de Cardiologia.  
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(    ) outro ambulatório. Especificar:  

(    ) internação nas enfermarias de Cardiologia 

(    ) internação nas enfermarias de outras especialidades. Especificar:  

(    ) atendimento de urgência na Unidade de Emergência (Cardiologia) 

 

III.d - Procedimentos submetidos nos dois primeiros anos após a internação inicial: 

Instalação de MP:   (    ) sim        (    ) não 

Data: ___ /____/_____      Motivo: _________________________________________ 

 

Revascularização do miocárdio:  (     ) sim        (     ) não 

     (     ) 1. intervenção coronária percutânea (ICP). Data:____ /____/____        

     (     ) 2. trombólise química / medicamento utilizado: ___________ Data: ____/____/____   

     (     ) 3. cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM). Data: ____ /____/____    

 

 

III.e – Re-internações nos dois primeiros anos após a internação inicial 

Data: _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

Motivo:_____________________________________________________________________ 

Desfecho: __________________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

Motivo: ____________________________________________________________________ 

Desfecho: __________________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

Motivo: ____________________________________________________________________ 

Desfecho: __________________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

Motivo: ____________________________________________________________________ 

Desfecho: __________________________________________________________________ 
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III.f – Desfecho ao término dos dois primeiros anos após a internação inicial 

(     ) Seguimento ambulatorial no HCFMRP-USP  

(     ) Óbito. Data: ____/____/______   Causa: 

(     ) Encaminhamento para outro serviço. Especificar: 
          Data: ____/____/______ 

(     ) Abandono/interrupção do seguimento/sem informações no prontuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________73 Anexo 

ANEXO 
 

Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 


