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RESUMO
_______________________________________________________________

Castro HHG. O Valor prognóstico das multimorbidades com foco no Índice de
Comorbidades de Charlson no acidente vascular cerebral isquêmico: Análise de
sobrevivência em até nove anos de seguimento no Estudo Mortalidade e Morbidade do
AVC (Estudo EMMA) [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2016.
Introdução: Apesar da alta frequência dos fatores de risco cerebrovasculares (FRCV) e
comorbidades pré-acidente vascular cerebral (AVC) e sua influência na mortalidade pósAVC, a avaliação individualizada desses fatores nem sempre identifica pacientes com
pior prognóstico. Portanto, decidimos avaliar o perfil de multimorbidades, com foco no
Índice de Comorbidades de Charlson (ICC) modificado por Goldstein, que é um escore
que avalia a carga de comorbidades e sua relação com risco de morte em estudos
longitudinais, na sobrevida em curto e longo prazo dentre participantes com AVC
isquêmico (AVCi) da coorte EMMA (Estudo de Mortalidade e Morbidade do Acidente
Vascular Cerebral). Métodos: Foram incluídos 959 indivíduos (idade mediana 70 anos)
com dados validados sobre o diagnóstico de AVC isquêmico (AVCi), principais FRCV
tais como fibrilação atrial (FA), recorrência de AVC e comorbidades clínicas pré-evento
índice. Foi calculado o ICC modificado por Goldstein, o qual inclui 17 condições clínicas
com pontuações que variam de um a seis (0-31 pontos). O status vital foi atualizado
periodicamente até nove anos a partir da admissão hospitalar (2006-2014). Estatística:
Foram realizadas análises de sobrevivência usando as curvas de Kaplan-Meier e modelos
de regressão logística de Cox [razão de risco (RR) cumulativa com intervalos de
confiança de 95% (IC 95%)] para morte por todas as causas em 180 dias e trienalmente
até o período de nove anos. As análises de mortalidade foram realizadas pelos principais

FRCV, comorbidades e ICC categorizado de acordo com peso adicionado às
comorbidades (Grupo de referência: zero, moderado: um, grave: dois e muito grave: ≥
três pontos). Resultados: Em 959 casos de IS, a sobrevida foi de 47% (508 óbitos / 959).
Os principais CVRF e comorbidades com os maiores riscos de mortalidade por todas as
causas até 9 anos foram: hipertensão arterial (HR, 2,98; IC 95%: 1,33-6,72), diabetes
lesão renal (HR, 1.81; 95% CI, 1.38-2.37), AVC recorrente (HR, 1,70; IC 95%: 1,352,16) (HR, 1,51; IC 95%: 1,17-1,97), doença cardíaca coronariana (DAC) (HR, 1,56; IC
95%: 1,21-2,01), demência (HR, 2,28; IC 95%: 1,41 -3,71), doença renal crônica (DRC)
(HR, 2,30, IC 95%, 1,80-2,94) e câncer metastático (HR, 5,03; IC95%: 1,58-16,06). A
pior sobrevida (577, IC95%, 381-773 dias) e o maior risco de morte após AVC foram
observados no grupo de ICC Muito grave (HR, 3,18; IC95%, 2,16-4,69) até 9 anos. A
inclusão de FA e AVC prévios no ICC aumentou levemente o risco de morte para ICC
Muito grave (FC, 3,27; IC95%, 2,07-5,18). Conclusão: HAS, FA, diabetes e AVC, assim
como DAC, demência, DRC prévios ao evento índice e câncer metastático em atividade,
foram preditores independentes de morte em curto e longo prazo em pacientes com AVCi.
Além disso, uma alta carga de comorbidades representou um risco de morrer de dois a
três vezes em comparação àqueles com AVCi sem comorbidades em até nove anos.
Descritores: Acidente vascular cerebral, Mortalidade, Prognóstico, Sobrevida, Estudos
de coorte, Epidemiologia.

ABSTRACT
______________________________________________________________________
Castro HHG. The prognostic value of multimorbidities focusing on Charlson Index
Comorbidity on ischemic stroke survival: 9-year evaluation in the Study of Stroke
Mortality and Morbidity (EMMA study). [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016.
Background: Despite the high frequency of cerebrovascular risk factors (CVRF) and
clinical comorbidities pre-stroke event and their influence on posts-stroke mortality, the
individualized evaluation of these factors not always identify patients with poor
prognosis. Thus, we decided to evaluate multimorbidity profile, focusing on Charlson
Comorbidity Index (CCI) modified by Goldstein for stroke patients, which is a score that
evaluates the burden of comorbidities and its relation with mortality in longitudinal
studies, in short and long-term survival in the EMMA Study (Study of Stroke Mortality
and Morbidity). Methods: We included 959 individuals (median age 70y-old) with
validated data on the diagnosis of ischemic stroke (IS), main CVRF atrial fibrillation
(AF), stroke recurrence and clinical comorbidities pre-event index. It was calculated CCI
modified by Goldstein, which includes 17 clinical conditions with scores ranging from
one to six (0-31 points). Vital status was periodically updated up to nine years from
admission (2006-2014). Statistics: Survival analyses were performed by Kaplan-Meier
curves and Cox logistic regression models [cumulative hazard ratio (HR) with 95%
confidence intervals (95% CI)] for all-cause mortality at 180 days, and every three years
up to 9-year follow-up. Mortality analyzes were performed by main CRVF and CCI
categorized according to weight added to comorbidities (Reference group: zero,
moderate: one, severe: two and very severe: ≥ three points). Results: In 959 IS cases,
survival rate was 47% (508 deaths/ 959). Leading CVRF and comorbidities with the

highest risks of all-cause mortality up to 9 years were: hypertension (HR, 2.98; 95% CI,
1.33-6.72), recurrent stroke (HR, 1.70; 95% CI, 1.35-2.16), diabetes with renal
impairment (HR, 1.81; 95% CI, 1.38-2.37), atrial fibrillation (AF) (HR, 1.51; 95% CI,
1.17-1.97) ,coronary heart disease (CHD) (HR, 1.56; 95% CI, 1.21-2.01), dementia (HR,
2.28; 95% CI, 1.41-3.71), chronic kidney disease (CKD) (HR, 2.30; 95% CI, 1.80-2.94)
and metastic cancer (HR, 5.03; 95% CI, 1.58-16.06). The worst survival (577, 95% CI,
381-773 days) and the highest risk of death after stroke were observed in the very severe
CCI group (HR, 3.18; 95% CI, 2.16-4.69) up to 9 years. The inclusion of previous AF
and stroke in the CCI slightly increased the risk of death for very severe CCI (HR, 3.27;
95% CI, 2.07-5.18). Conclusion: Hypertension, AF, diabetes, stroke, CHD, dementia,
CKD all previous to index event and active metastatic cancer were independent predictors
of poor short and long-term survival in IS patients. Besides that, a high burden of
comorbidities represented a risk of dying two to three times compared those with IS with
no comorbidities up to nine years.
Descriptors: Stroke, Mortality, Prognosis, Survival, Cohort, Epidemiology
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1.1 Identificação do problema

A doença cardiovascular (DCV) é responsável pela maior carga de mortalidade
mundialmente, particularmente o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa
de morte, sendo superado somente pela doença isquêmica do coração. Nas duas últimas
décadas, o número de pessoas que foram a óbito tendo como causa básica o AVC
diminuiu, porém apesar dessa redução, a DCV continua se destacando como importante
fator associado ao maior risco de morte em adultos acima de 50 anos mundialmente,
inclusive no Brasil (Krishnamurthi et al., 2010; GBD 2015). Assim como é primordial
identificar os indivíduos de maior risco para AVC, torna-se de suma importância avaliar
aqueles pacientes acometidos pela doença cerebrovascular com multimorbidades,
possuem uma maior mortalidade dentre os sobreviventes da fase aguda de um insulto
vascular agudo.
Comparativamente a taxa de mortalidade ocasionada pelo AVC com outros países
da América Latina, o Brasil é o país que apresenta uma das mais elevadas taxas (Lotufo,
2005; Johnston et al., 2009; Lotufo et al., 2013).
Além da alta mortalidade associada ao próprio AVC, a prevalência de tradicionais
fatores de risco cerebrovasculares (FRCV), tais como hipertensão arterial sistêmica
(HAS), diabetes e tabagismo é extremamente elevada (Kesarwani et al., 2009; Mallmann
et al., 2012; Feigen et al., 2016; O’Donnel et al., 2016).
Apesar deste fato, as estatísticas em relação à carga desses FRCV e mortalidade
associada são escassas e não são conclusivas em relação à mortalidade (Johnston et al.,
2009). Poucos estudos prospectivos relataram o valor prognóstico de comorbidades na
sobrevida em longo prazo em pacientes acometidos por AVC (Goulart et al., 2013; Chen
et al., 2014; Schmidt et al., 2014). Dentre estes estudos, uma análise prévia do estudo

Introdução - 4

EMMA (Estudo de Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular) identificou uma pior
sobrevida dentre aqueles que desenvolveram AVCh (Acidente Vascular Cerebral
hemorrágico) em relação aqueles que desenvolveram AVCi (Acidente Vascular Cerebral
isquêmico). Além disso, a falta de educação formal e o diabetes foram preditores de
mortalidade em até quatro anos particularmente dentre os acometidos por AVCi (Goulart
et al., 2013).
Neste contexto, o Índice de Comorbidades de Charlson (ICC), que se constitui
como um escore de comorbidades desenvolvido para coortes longitudinais (Charlson et
al., 1987) e já replicado em vários estudos, inclusive em indivíduos acometidos por AVC
(Goldstein et al., 2004; Fischer et al., 2006; Solberg et al., 2007; Arnold et al., 2008;
Bushnell et al., 2008; Bar et al., 2011; Jiménez et al., 2013; Chen et al., 2014; Schmidt et
al., 2014; Denti et al., 2015), pode representar uma proposta melhor para a predição de
mortalidade em curto e longo prazo, como um poder discriminatório em relação ao valor
prognóstico isolado de cada FRCV clássico ou mesmo do grau de incapacidade funcional
com preditor de desfechos pós-AVC. O escore original proposto por Charlson et al.
(1987) agrupa 19 condições clínicas com um peso especifico (1-6 pontos) (Charlson et
al., 1987), porém o escore adaptado para indivíduos com AVC, exclui duas condições
clínicas e modifica pontuações em relação a doença hepática e renal (Goldstein et al.,
2004).
Propomos através de este estudo avaliar, portanto o papel prognóstico das
multimorbidades clinicas, com foco no índice de Charlson modificado para pacientes com
AVC numa subamostra de participantes do estudo EMMA, acometidos por AVCi, os
quais perfazem a maioria dos sobreviventes após a fase aguda.
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1.2 Panorama do AVC no mundo e no Brasil

O AVC é uma doença de grande impacto em todo o mundo por ser um forte
contribuinte para o risco de morte em indivíduos principalmente após a quinta década de
vida, sendo atualmente considerada como segunda causa de óbito após a doença
isquêmica (GBD 2015).
Países categorizados como de baixo e médio nível socioeconômico são os mais
afetados pela doença cerebrovascular (Johnston et al., 2009; Mukherjee e Patil, 2011).
No estudo de Johnston et al. (2009) foram obtidas estimativas em vários países sobre a
carga e a mortalidade por AVC a partir do monitoramento de estatísticas vitais. Estas
estimativas foram baseadas em dados de 94 países membros da OMS a partir do Projeto
Global de Vigilância do AVC da Organização Mundial de Saúde (OMS) [“WHO Global
Burden of Disease Project”]. Este estudo constatou que a renda per capita foi forte
preditora de mortalidade em países em desenvolvimento (Johnston et al., 2009).
Em uma revisão sistemática que incluiu 56 estudos de base populacional
publicados no período de 1970 a 2008, realizados em países de baixa, média e alta renda
foi avaliada a incidência de AVC e a letalidade precoce (21- 30 dias). No período de 2000
a 2008 houve uma redução de 42% na incidência de casos de AVC em países de alta
renda, enquanto a incidência foi mais que o dobro em países de baixa e média renda. A
letalidade por sua vez variou substancialmente entre os países, em países de alta renda, a
menor taxa de casos fatais de AVC foi de 8% em Dijon na França no período de 2002 a
2004 e o mais alto em Tartu, Estônia no período de 1970 a 1973 (49,2%) (Feigin et al.,
2009).
Segundo dados desta mesma revisão, dentre os países de baixa e média renda, a
menor taxa de casos fatais de AVC foi reportada em Matão-Brasil no período de 2005 a
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2006 (18,5%) e o mais alto foi relatado em Krasnoyarsk-Rússia entre o período de 1987
e 1988 [37,6%].
Estatísticas atualizadas do “Global Burden of Disease (GBD) 2013 Stroke Panel
Experts

Group”

entre

o

período

1990-2013,

confirmam

uma

mortalidade

significativamente maior em indivíduos com idade entre 20 e 64 anos acometidos por
AVC concentrada em países em desenvolvimento quando comparada com países
desenvolvidos (Krishnamurthi et al., 2015).
No Brasil, as taxas de mortalidade por AVC são consideradas as mais altas da
América Latina (Lotufo, 2005; Johnston et al., 2009; Lotufo et al., 2013). Segundo
Lotufo, apesar das altas taxas de mortalidade, doença cerebrovascular é uma condição
clínica negligenciada possivelmente por exclusão social em países em desenvolvimento
o que pode sugerir um pior cuidado de saúde, incluindo acesso dificultado a serviços de
reabilitação e tratamento ocasionando maiores taxas de mortalidade por AVC (Lotufo,
2005).
A partir de dados do Ministério da Saúde referentes à classificação de mortes no
Brasil, foi avaliada a tendência de mortalidade por AVC no período de 1979 a 2009, sendo
constatado o AVC como a primeira causa de morte em mulheres e a segunda causa de
morte entre homens, seguida pela doença coronariana no período. A proporção de
indivíduos com menos de 55 anos que morreram de AVC diminuiu de 25% (1979) para
17%, mas para os indivíduos com mais de 75 anos de idade aumentou de 39% (1979)
para 53% (2009). Além disso, foi possível verificar que apesar das mudanças temporais
a proporção de mortes por doença cerebrovascular foi aproximadamente a mesma para
homens (30%) e mulheres (33%) (Lotufo et al., 2013).
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Estatísticas nacionais atualizadas no período entre 2000-2011, considerando
correção para subnotificações de mortes por causas não definidas, revelaram 384.615
pessoas que evoluíram a óbito devido causas cardiovasculares, correspondendo 31% de
todas as mortes. De todas as mortes atribuídas as DCV, as doenças cerebrovasculares
corresponderam como segunda causa de morte (31,0%), ficando atrás somente das
doenças coronarianas (30,0%) (Ribeiro et al., 2016).
Dados nacionais sobre a mortalidade pós-AVC em curto e em longo prazo foram
descritos por estudos realizados principalmente nas regiões Sul e Sudeste (Minelli et al.,
2007; Cabral et al., 2009; Goulart et al., 2010, 2012a, 2013; Lotufo et al., 2013). Em
Matão, cidade localizada no Estado de São Paulo, foi realizado o primeiro estudo de base
populacional que identificou 141 casos de AVC, sendo 81 (57,4%) confirmados como
primeiro evento (91,9% de AVCi e 14,7% de AVCh), no período de novembro de 2003
a outubro de 2004. A taxa de letalidade reportada por esse estudo foi de 18,5% em 30 dias
e 30,9% em um ano após o evento agudo (Minelli et al., 2007). Em Joinville-SC também
foi realizado um estudo de base populacional onde foram rastreados 1.323 casos de
doença cerebrovascular, dos quais foram incluídos 759 casos com primeiro episódio de
AVC. Destes casos, 610 foram classificados como AVCi, 94 AVCh e 55 hemorragia
subaracnóidea (HSA). Semelhante ao estudo de Matão, esta coorte identificou que 57%
dos casos de AVC se tratavam como primeiro episódio, porém a taxa de AVCh verificada
em Joinville foi bem inferior (9,5%, IC 95%; 7,7-11,6). Em relação à mortalidade, as
taxas de letalidade de Joinville foram de 19,1% e 25% após um e seis meses do evento
cerebral agudo, que se revelaram semelhantes às reportadas no estudo populacional de
Matão descritas acima (Cabral et al., 2009).
Dados prévios da coorte EMMA (Estudo da Mortalidade e Morbidade do
Acidente Vascular Cerebral), a qual está em andamento no Hospital Universitário da
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Universidade de São Paulo (HU-USP) desde 2006 (último participante incluído em 2014),
verificou a letalidade em uma subamostra de 430 participantes incluídos no período de
2006 a 2008 e foram reportadas taxas para os casos de AVCi e AVCh respectivamente;
em 10 dias 6,0% vs. 19,8%, em 28 dias 10,6% vs. 22,1%; em seis meses 17,6% vs. 29,1%
e em um ano 21,0% vs. 31,5% após o evento agudo. O analfabetismo foi preditor
independente de mortalidade em seis meses [Razão de Chances (RC) = 4,31; IC 95%,
1,34-13,91] e em um ano pós-AVC (RC, 4,21; IC 95%, 1,45-12,28) em pacientes com
AVCi (Goulart et al., 2012b).
Dados de letalidade precoce do estudo EMMA também foram comparados com
dados de outras bases hospitalares em duas capitais nordestinas, João Pessoa e Natal. De
um total de 962 indivíduos diagnosticados como primeiro episódio de AVC admitidos
nos três centros de investigação, 83,6% dos casos foram classificados como AVCi.
Confirmou se neste multicêntrico, uma letalidade precoce maior para os casos de AVCh
comparada com indivíduos acometidos por AVCi, tanto em 10 dias (12,3%; IC 95%, 7,2–
17,4 vs. 7,0%; IC 95%, 5,3–8,8) como em 28 dias pós o evento agudo (19,8%; IC 95%,
13,6–26,0 vs. 11,1%; IC 95%, 8,9–13,3), sem grandes diferenças entre os centros.
(Fernandes et al., 2012b).

1.3 Fatores de risco cerebrovasculares e comorbidades vs. mortalidade nos pacientes
pós-AVC
Apesar da importância dos fatores de risco cerebrovasculares clássicos que são
altamente prevalentes em pacientes acometidos por AVC dados da literatura sobre a carga
de FRCV e outras comorbidades em pacientes pós-AVC em países em desenvolvimento
são escassos e derivam em sua maioria de bancos multicêntricos internacionais
(O´Donnel et al., 2016; Feigen et al., 2016).
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Dados do “National Health and Nutrition Examination Survey” (1999-2004)
analisados em 495 sobreviventes de AVC (acima de 20 anos) evidenciaram a hipertensão
arterial (HAS), tabagismo, obesidade como os fatores de risco mais frequentes em
indivíduos sobreviventes com AVC e quase 80% desses indivíduos ainda apresentavam
outras comorbidades tais como diabetes mellitus (DM), insuficiência coronariana (ICO),
insuficiência Cardíaca (IC), insuficiência renal crônica (IRC) e doença arterial Periférica
(DAP). Este estudo ainda identificou razão de chances (RC) progressivamente maiores,
quanto maior o número de comorbidades presentes nesses indivíduos (Kesarwani et al.,
2009).
O projeto INTERSTROKE, um estudo de caso-controle multicêntrico
internacional, realizado em 32 países na Ásia, América (incluindo dados do Brasil),
Europa, Austrália, Oriente Médio África, incluindo uma grande proporção de países de
baixo e médio nível socioeconômico, desenhado para estabelecer a associação de fatores
de risco tradicionais e emergentes, avaliou dados de uma amostra total de 26.919 (13.447
casos agudos de primeiro evento de AVC [10.388 com AVCi and 3.059 com AVCh] e
13. 472 controles) entre o período de abril 2007 a agosto 2015. Foi demonstrado que a
combinação de 10 fatores de risco contribuiu para 90,7% do risco atribuível populacional
(RAP) de AVC (91,5% AVCi, 87,1% AVCh), e foram consistentes em todas as regiões
(variando de 82,7% na África a 97,4% no sudeste da Ásia), sexo (90,6% nos homens e
nas mulheres) e faixas etárias (92,2% em doentes com idade ≤ 55 anos, 90% em pacientes
com idade > 55 anos). A HAS, o consumo excessivo de álcool (mais de 14 e 21
doses/semana para mulher e homem respectivamente), os fatores psicossociais (estresse,
eventos de vida e depressão) e as causas cardíacas (infarto do miocárdio, fibrilação atrial,
doença valvar) foram os fatores mais impactantes. Foram demonstrados os seguintes
riscos (OR) e RAP associados ao AVC neste estudo: História prévia de HAS de 140/90
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mmHg ou superior (OR, 2,98; IC 99%, 2,72-3,80; RAP, 47,9%; IC 99%, 45,1-50,6); o
consumo de álcool (2,09; 1,64-2,67 para alta ingestão ou pesado episódico vs. nunca ou
consumo de álcool no passado; RAP, 5,8%; IC 99%, 3,4-9,7 para o consumo atual de
álcool vs. nunca ou consumo de álcool no passado); fatores psicossociais (OR, 2,20; IC
99%, 1,78-2,72; RAP, 17,4%, 13,1-22,6); tabagismo atual (OR, 1,67; IC 99%, 1,49-1,87;
RAP, 12,4%; IC 99%, 10,2-14,9); causas cardíacas (OR, 3,17; IC 99%, 2,68-3,75; RAP
9,1%; IC 99%, 8,0-10,2); atividade física regular (OR, 0,60; IC 99%; 0,52-0,70; RAP
35,8%; IC 99%, 27,7-44,7); razão de apolipoproteína (apo) B/ApoA1 (OR, 1,84; IC 99%,
1,65-2,06 para o maior vs. menor tercil; RAP 26,8%; IC 99%, 22,2-31,9 para dois maiores
tercis vs. tercil mais baixo); dieta (OR, 0,60; IC 99%, 0,53-0,67 para maior vs. menor
tercil de acordo com o índice de Alimentação Saudável Alternativa modificado [mAHEI];
RAP, 23,2%; 99%, 18,2-28,9 para os menores dois tercis vs. tercil mais alto de mAHEI);
relação cintura-quadril (OR, 1,44; IC 99%, 1,27-1,64 para maior vs. menor tercil; RAP,
18,6%; IC 99%, 13,3-25,3 para os dois maiores tercis vs. menor) e diabetes mellitus (OR,
1,16; IC 99%, 1,05-1,30; RAP, 3,9%; IC 99%, 1,9-7,6). No geral observou-se variações
regionais na magnitude dos riscos (OR) e diferenças na prevalência de fatores de risco
entre as regiões estudadas. A HAS foi mais associada com AVCh do que com AVCi,
enquanto tabagismo, diabetes, apolipoproteínas e causas cardíacas foram mais associados
com AVCi (p <0,0001). Esses dados sugerem a importância do reconhecimento e
necessidade do desenvolvimento de programas prevenção com foco global e com alguma
especificidade relacionada a cada região (O´Donnel et al., 2016).
O grupo do Global Burden of Disease Study 2013 (GBD 2013), que avaliou dados
de 188 países, incluindo o Brasil, estimou uma fração atribuível à população (FAP) de
anos de vida ajustados por incapacidade relacionada com o AVC (DALYs) associada a
fatores de risco ambientais, ocupacionais, comportamentais, fisiológicos e metabólicos.
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No total, 90,5% (IC 95%, 88,5-92,2) da carga do AVC (medida em DALYs) foi atribuída
aos fatores de risco modificáveis analisados, incluindo 74,2% (IC 95%, 70,7-76,7) devido
a fatores comportamentais (tabagismo, má alimentação, e baixa atividade física). Clusters
de fatores metabólicos (PAS elevada, alto IMC, glicemia elevada em jejum, colesterol
total elevado, e a taxa de filtração glomerular baixo; 72,4%; IC 95%, 70,2-73,5) e
ambientais (poluição do ar e chumbo exposição; 33,4%; IC 95% 32,4-34,3) foram o
segundo e terceiro contribuintes para DALYs em AVC, respectivamente. Embora
globalmente não houvesse diferenças significativas entre os sexos na proporção da carga
de AVC derivadas das análises de cluster risco comportamentais, ambientais e
metabólicos, nos países de baixa renda e de renda média, a FAP dos clusters
comportamentais nos homens foi maior do que em mulheres. A FAP de todos os fatores
de risco aumentou de 1990 a 2013 (exceto para fumante passivo e poluição do ar
doméstico de combustíveis sólidos) e variou significativamente entre os países (Feigen et
al., 2016).
Finalmente dados de um estudo brasileiro caso-controle realizado com 133 casos
de AVCi (primeiro episódio, acima de 45 anos) e 272 controles pontuou nove fatores de
risco para AVC dentre eles: fibrilação atrial (RC: 27,3; IC 95%, 7,5-99,9), hipertrofia
ventricular (RC, 20,3; IC 95%, 8,8-46,4), história de HAS (RC, 11,2; CI 95%, 5,4-23,3),
inatividade física (RC, 6,6; CI 95%, 3,3-13,1), baixos níveis de HDL-cholesterol (RC,
5,0; IC 95%, 2,8-8,9), tabagismo (RC, 2,8; IC 95%, 1,5-5,0), obstrução de carótidas (RC,
2,5; IC 95%, 1,3-4,6), diabetes (2,4; CI 95%, 1,4-4,0) e abuso de álcool (RC, 2,1; IC 95%,
1,1-4,0). A combinação destes fatores colaborou para o risco AVC em 98% (Mallmann
et al., 2012).
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Em relação à mortalidade e a carga debilitante da doença cerebrovascular há muita
variação entre as diversas populações, e os países em desenvolvimento com baixo nível
socioeconômico são também os mais afetados (Johnston et al., 2009).
Segundo estatísticas vitais populacionais baseadas no “WHO Global Burden of
Disease” foi verificado uma diferença de 10 vezes nas taxas de mortalidade por AVC e
dias perdidos por incapacidade ajustados por anos de vida (Johnston et al., 2009) entre os
países mais e menos afetados. Além disso, as maiores taxas de mortalidade e de DALYs
por AVC ocorreram no Leste Europeu, Norte da Ásia, África central e Pacifico Sul.
(Johnston et al., 2009)
O

estudo

PURE

[“Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study”]

voltado para abordagem da causalidade e desenvolvimento de determinantes subjacentes
à doença cardiovascular estimou eventos cardiovasculares e riscos associados numa base
de dados de 156.424 pessoas em 628 comunidades de 17 países de alta, média e baixa
renda. Segundo este estudo, as taxas de eventos cardiovasculares maiores (morte por
causas cardiovasculares, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou insuficiência
cardíaca) foram menores nos países de alta renda e maiores em países de média e baixa
renda. Uma explicação para as menores taxas de eventos cardiovasculares apresentadas
em países de alta renda seria um melhor acesso aos serviços de saúde, incluindo
medicamentos e a realização de procedimentos de alta complexidade tais como
revascularização miocárdica (Yusuf et al., 2014).
Poucos estudos prévios, entretanto, consideram o valor prognóstico de
comorbidades na sobrevida após um ano em pacientes acometidos por AVC (Goulart et
al., 2013; Chen et al., 2014; Schmidt et al., 2014). Dentre esses estudos prévios, um foi
realizado em países em desenvolvimento (Goulart et al., 2013) e se refere aos dados
previamente avaliados na coorte EMMA em uma subamostra de 665 participantes que
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apresentaram primeiro evento de AVCi e AVCh. Foi evidenciado nesta subamostra
EMMA que indivíduos acometidos por AVCh apresentaram menor taxa de sobrevivência
em comparação aos casos de AVCi em até quatro anos de seguimento (44% vs. 52%,
p=0,04). A falta de educação formal [Razão de Risco (RR), 2,00; IC 95%, 1,28-3,10] e o
diabetes (RR, 1,45; IC 95%, 1,07-1,97) foram identificados como os principais fatores
preditores de mau prognóstico em longo prazo (até quatro anos após o evento agudo) para
aqueles que desenvolveram AVCi (Goulart et al., 2013).

1.4 Índice de Comorbidades de Charlson e AVC

O Índice de Comorbidades de Charlson (ICC) foi desenvolvido por Charlson et
al. (1987) empiricamente o intuito de predizer a mortalidade em um ano em uma coorte
com 604 pacientes admitidos durante um mês num Hospital de Nova Iorque em 1984.
Posteriormente o mesmo foi testado em relação a sua habilidade em predizer o risco de
morte devido às comorbidades em um estudo de coorte no Hospital de Yale New Haven
nos Estados Unidos em 685 mulheres com diagnóstico primário de câncer de mama
(1962-1969). Sua performance foi comparada ao método de classificação de
comorbidades desenvolvido por Kaplan e Feinstein (Kaplan et al., 1974).
Foi observado nesta coorte de mulheres que risco de morte variou em função da
gravidade de cada comorbidade, ou seja, quanto maior o risco de morrer em um ano,
maior foi o peso atribuído, dessa forma foram gerados escores de 1 a 6 com 19 principais
condições clínicas avaliadas nesse estudo, conforme descrito no Quadro 1.
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Quadro 1. Pesos do Índice de Comorbidades de Charlson original.
Risco relativo
Peso
de morte
Condições clínicas
atribuído
1 ano
1,4
1
Infarto Agudo do Miocárdio
1,3
Insuficiência Cardíaca Congestiva
1,3
Doença Vascular Periférica
1,4
Doença Cerebrovascular
1,4
Demência
1,3
Doença Pulmonar Crônica (leve)
1,4
Doença Pulmonar Crônica (moderada ou grave)
1,4
Doença do Tecido Conjuntivo
1,4
Úlcera péptica
1,4
Doença Leve do Fígado
1,4
Diabetes
1,9
2
Hemiplegia ou Paraplegia
1,5
Doença renal moderada ou grave
1,9
Diabetes com lesão no órgão alvo
2,1
Tumor
2,2
Leucemia
2,4
Linfoma
2,9
3
Moderada ou grave doença do fígado
7,4
6
Tumor com metástase
6,3
SIDA
FONTE: Charlson et al, 1987. Os riscos relativos foram ajustados pelas comorbidades pré-existentes
associadas, gravidade da doença e razão da admissão hospitalar.

Vale ressaltar que apesar desse índice de comorbidades ter sido usado como um
indicador de prognóstico tendo como base uma coorte especifica o ICC não é exclusivo
apenas para mulheres com câncer de mama, estudos subsequentes também utilizaram esse
escore em indivíduos acometidos por AVC (Goldstein et al., 2004; Fischer et al., 2006;
Bushnell et al., 2008; Berlowitz et al., 2008; Bar et al., 2011; Jiménez et al., 2013; Chen
et al., 2014; Schmidt et al., 2014; Denti, et al., 2015).
Posteriormente, Goldstein et al. (2004) desenvolveram uma versão modificada do
ICC com pesos similares em uma subamostra de 960 pacientes acometidos por AVCi.
Goldstein et al. (2004) realizaram a adaptação de acordo com os códigos propostos da
Classificação Internacional de Doenças 9ª revisão (CID-9) agrupando 17 condições
clínicas ao invés de 19 como proposto por Charlson et al. (1987) as principais
modificações em relação ao ICC original foram:
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1. O ICC original inclui doença cerebrovascular (peso 1) e hemiplegia (peso 2)
devido essas condições estarem associadas ao AVC, elas não foram consideradas
no índice modificado por Goldstein.
2.

O ICC original separa doenças do fígado segundo a gravidade em leve e
moderada/grave, porém a gravidade dessa doença não se deriva nos códigos da
CID-9, portanto as mesmas foram categorizadas unicamente como doença do
fígado leve (peso 1).

3. Da mesma forma todos os códigos de doença renal foram categorizados em
doença moderada ou grave (peso 2).
O ICC adaptado e modificado por Goldstein et al. (2004) pode ser visualizado no Quadro
2.

Quadro 2. Índice de Comorbidades de Charlson modificado e adaptado para o
Acidente Vascular Cerebral.
Pesos
1

Condições clínicas

Infarto Agudo do Miocárdio
Insuficiência Cardíaca Congestiva
Doença Vascular Periférica
Demência
Doença Pulmonar Crônica
Doença do Tecido Conjuntivo
Úlcera
Doença do Fígado leve
Diabetes sem complicações
Diabetes com lesão no órgão alvo
2
Doença renal moderada ou grave
Tumor sem metástase
Leucemia
Linfoma, mieloma múltiplo
Tumor com metástase
6
AIDS
FONTE: Goldstein et al., 2004.

Apesar do ICC ter sido primeiramente adaptado por Goldstein et al. (2004) como
preditor de mortalidade em indivíduos acometidos por AVCi, esse escore também foi
empregado para avaliar o prognóstico de incapacidade funcional pós-AVC, incluindo
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amostras com AVCh em outros estudos longitudinais (Fischer et al., 2006; Bushnell et
al., 2008; Jiménez Caballero et al., 2013).
Num estudo suíço de base hospitalar, no qual foram observadas 266 pessoas
acometidas por AVC em um período de quatro meses (Fischer et al., 2006), as
comorbidades pré-existentes foram avaliadas conforme o ICC original (Charlson et al.,
1987). Em relação à funcionalidade foi utilizada a escala de Rankin modificada (mRS),
categorizada em escore ≤ 2 (desfecho favorável), ≥ 2 (desfecho desfavorável) e 6 para
morte. Foi observado um desfecho desfavorável em relação à funcionalidade, sendo
observada uma associação positiva com a soma de comorbidades do ICC (P < 0,001),
doença coronariana (P = 0,002), demência (P = 0,009) e diabetes (P = 0,005) nas análises
univariadas. Nas análises multivariadas apenas dois itens do ICC [doença coronariana (P
= 0,012) e diabetes (P = 0,031)] foram preditores de desfechos desfavoráveis em relação
à funcionalidade (Fischer et al., 2006).
Outro estudo longitudinal utilizando a mesma ferramenta de avaliação de
incapacidade, a mRS, foi realizado na cidade de Durham nos Estados Unidos em 133
mulheres diagnosticadas com AVCi no período de 90 dias. Os pesquisadores tiveram
como objetivo identificar se a carga de pesos do ICC ou se cada comorbidade prévia
específica (ICO, DM e FA) estava associada com o pior prognóstico de incapacidade. As
condições clínicas específicas DM (P = 0,001), ICO (P = 0,001), FA (P = 0,003) e o
escore do ICC (P = 0,006) tiveram forte associação com maior escore da mRS, ou seja,
pior prognóstico de incapacidade (Bushnell et al., 2008).
Um estudo americano de base hospitalar avaliou durante o período de um ano,
243 pacientes admitidos por AVCh. Houve grande associação entre escore do ICC com
desfechos desfavoráveis, pacientes com escore do ICC ≥ 3 apresentaram 3,5 vezes
chances de ter 1 ponto de aumento na mRS (pior incapacidade) em 12 meses em
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comparação com pacientes que não tinham nenhuma comorbidade (P = 0,001). Além
disso, foi demonstrado neste estudo que o ICC ≥ 3 aumentou em 8,8 (IC 95%, 1,3-60,1,
P = 0,03) vezes a chance de morrer em 30 dias comparativamente a pacientes sem
comorbidades (Bar e Hemphill, 2011).
Jiménez Caballero et al. ( 2013) realizaram uma coorte com 152 indivíduos na
Espanha onde avaliou-se que a carga de comorbidades do ICC também foi preditora de
morte e pior grau de funcionalidade dentre aqueles acometidos por AVCi e AVCh. Após
seis meses de ter ocorrido o episódio de AVC, foi observado o aumento de 01 ponto no
escore do ICC foi independentemente associado com um aumento de 11% de chance de
ter um pior grau de funcionalidade (P = 0,029) e um aumento de 21% de chance de morrer
(P < 0,001). Esses riscos foram proporcionalmente maiores para aqueles com um maior
número de comorbidades. Aqueles com escore do ICC ≥ 2 apresentaram um aumento em
37,3% na chance de ter um pior grau de dependência funcional (P = 0,025) e uma chance
de 68,4% maior de morrer (P < 0,001) (Jiménez Caballero et al., 2013).
Outro estudo de base hospitalar realizado em Taiwan, o qual avaliou 3.678
pacientes com AVCh e 16.010 com AVCi durante um ano, analisou as principais
variáveis clinicas que influenciaram no tempo de sobrevivência desses pacientes
internados. Além do índice original de Charlson, o estudo avaliou comorbidades e fatores
de risco bastante frequentes em indivíduos acometidos por AVC, tais como diabetes,
infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica,
doença renal crônica, pneumonia e infecção do trato urinário como determinantes
potenciais de risco de mortalidade. Os resultados principais do estudo revelaram que
houve aumento da taxa de risco de morte (HR) dentre aqueles que possuíam um escore
de ICC de 2 ou mais pontos (grave e muito grave), independentemente do subtipo do
AVC. No entanto, a concomitância do AVC com certas comorbidades tais como,
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insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica e infecção do trato urinário,
tiveram o risco de mortalidade aumentado somente em pacientes com AVCi (Chen et al.,
2014).
Dados de mortalidade com seguimento em longo prazo numa coorte
populacional foram descritos pelo “Danish National Health Service” (1994 -2011), o
qual avaliou 219.354 pessoas acometidas por AVCi e AVCh após primeira
hospitalização. O principal objetivo deste estudo foi avaliar as tendências em 18 anos de
mortalidade em curto e longo prazo por AVC e a influência prognóstica de comorbidades
presentes nesses indivíduos, através da avaliação de sobrevivência em 30 dias, um ano e
cinco anos. A gravidade de cada doença foi avaliada pelo escore de ICC em quatro
categorias; escore 0 (nenhum), 1 (moderado), 2 (grave) e ≥ 3 (muito grave). A razão da
taxa de mortalidade (RTM) em 30 dias comparada com pacientes sem comorbidades foi
de 1,36 (IC 95%, 1,28-1,44) para um escore moderado, 1,57 (IC 95%, 1,47-1,66) para um
escore grave, e 2,14 (IC 95%, 2,02-2,27) para o escore muito grave. A RTM também foi
similar nos resultados analisados em até cinco anos de acompanhamento. Apesar da
diminuição das taxas de mortalidade para os subtipos de AVC entre 1994-2011, houve
uma associação entre o aumento da RTM e a carga de comorbidades para ambos os tipos
de AVC (isquêmico e hemorrágico), sendo que para aqueles com diagnóstico de AVCi
os resultados foram levemente piores tanto em curto prazo e longo prazo,
independentemente da idade e sexo. (Schmidt et al., 2014).
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2. OBJETIVOS
______________________________________________________________________

Objetivos- 21

Primário

Avaliar o valor prognóstico das multimorbidades com foco no Índice de Comorbidade de
Charlson adaptado por Goldstein (Goldstein et al., 2004) em pacientes acometidos por
AVCi, como preditor de mortalidade em curto e longo prazo nos participantes da coorte
EMMA admitidos entre 2006-2014.

Secundário

Avaliar o valor prognóstico do Índice de Comorbidade de Charlson adaptado para
pacientes com AVC incluindo condições clínicas com potencial valor prognóstico na
mortalidade, tais como AVC prévio e fibrilação atrial, em curto e longo prazo nos
participantes da coorte EMMA admitidos entre 2006-2014.
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3. MÉTODOS
______________________________________________________________________

Métodos - 25

3.1 População e desenho do estudo

Trata-se de um prospectivo dentro da coorte EMMA que tem como principal
objetivo avaliar a sobrevida numa subamostra de pacientes acometidos por AVC do tipo
isquêmico frente à carga de comorbidades clínicas (admissão hospitalar), usando o escore
do ICC modificado por Goldstein (Goldstein et al., 2004).
Todos os pacientes admitidos com suspeita de AVC no Departamento de
Emergência do HU-USP foram convidados a participar do estudo principal, o qual incluiu
seu primeiro participante em abril 2006 e o último em setembro de 2014, e ainda está
seguimento para desfechos fatais e não fatais.
O estudo EMMA foi baseado na estratégia de vigilância epidemiológica para
doenças crônicas, desenvolvida pela OMS conhecida como The WHO STEPwise
approach to stroke surveillance (WHO 2006). Maiores detalhes do estudo seguem no
item 3.1.
Para o subestudo em questão foram considerados os seguintes critérios:
Critérios de inclusão
1. Indivíduos com idade acima de 35 anos
2. Diagnóstico de AVC do tipo isquêmico (I63 e I63.9) confirmado por exame
neurológico e Tomografia Computadorizada (TC) de crânio sem contraste nas
primeiras 24-48 horas do evento agudo.
3. Diagnóstico médico confirmado de fibrilação atrial
4. Concordância em participar do estudo com termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) assinado pelo próprio participante ou responsável legal.
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Critérios de exclusão
1. Outros diagnósticos de doença cerebrovascular tais como ataque isquêmico
transitório (AIT) agudo (G45), hemorragia subaracnóide (I60), AVCh (I61),
hemorragias intracranianas não traumáticas (I62), AVC não especificado como
isquêmico ou hemorrágico (I64), outras doenças cerebrovasculares (I67),
transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em outra parte (I68).

3.2 Estudo da Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral - EMMA

O estudo EMMA foi baseado e adaptado de acordo com a estratégia de vigilância
epidemiológica adotada pela OMS conhecida como The WHO STEPwise approach to
stroke surveillance (WHO 2006). O projeto de pesquisa EMMA foi originalmente
financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (edital universal, 47219/2004-0) e foi
elaborado para investigação epidemiológica do AVC em uma população com baixo nível
socioeconômico residente do Distrito Escola Butantã localizado na cidade de São Paulo.
Em abril de 2006, iniciou o sistema de vigilância epidemiológica e seguimento de
pacientes diagnosticados com doença cerebrovascular admitidos no Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP). O HU-USP é caracterizado como
um hospital secundário de ensino, vinculado à rede pública de saúde de média
complexidade, possuindo 280 leitos de internação e atendimentos de emergência. Ele é
responsável por aproximadamente 80% das hospitalizações na área de referência da
região oeste de São Paulo.
Em síntese segue as etapas do “STEPwise approach to stroke surveillance”
realizadas no estudo EMMA:
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Etapa 1 – eventos hospitalizados – é caracterizada por indivíduos acometidos por AVC
e após o evento sendo admitidos em seguida no HU-USP. Além de traçar o perfil
epidemiológico da doença cerebrovascular, outros objetivos desta fase são avaliar fatores
de risco associados, características de atendimento hospitalar e letalidade precoce e tardia.
Os dados obtidos no EMMA são provenientes de informação do próprio paciente, e
principalmente dos acompanhantes responsáveis que assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4). Através de questionário padronizado
proposto pela OMS e do prontuário médico são obtidas as informações da admissão
hospitalar. Todas as fichas de entrevista são confrontadas posteriormente com a análise
de prontuário por dois médicos pesquisadores de forma independente. De acordo com
protocolo de vigilância sugerido pela OMS, todos os pacientes admitidos na fase
hospitalar continuam em seguimento (via telefônica) 10, 28, 180 dias e, um ano após o
evento cerebrovascular (Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3 respectivamente).
Além dos dados sociodemográficos, história clínica, características do AVC e do primeiro
atendimento hospitalar a atualização de informações sobre o status vital (evento fatal) e
eventos não fatais (recorrência de AVC, hospitalizações, adesão de medicamentos,
incapacidade funcional, prejuízo cognitivo e depressão) dos participantes é realizada
através de um questionário padronizado anualmente até o óbito ou perda do seguimento
(considerado como perda no estudo mais de dois meses sem contato). O seguimento da
fase hospitalar, o qual iniciou em abril de 2006, incluiu seu último participante em
setembro de 2014, porém continua em andamento quanto aos desfechos fatais e não fatais
ao longo do seguimento por entrevistadores treinados por telefone (Anexo 3).
Etapa 2 - eventos fatais na comunidade - incluiu as atividades da etapa 1 e a
informação dos eventos fatais via declaração de óbito e autopsia verbal. Esta fase iniciou
em novembro de 2006 e terminou em 2016.
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Etapa 3 - eventos não fatais na comunidade – incluiu a procura ativa de casos
incidentes na comunidade (região do Butantã em São Paulo), que não tenham sido
atendidos na rede hospitalar. O financiamento do CNPq refere-se à fase 1 e 2. A fase 3
foi iniciada em fevereiro de 2008 e foi completada com sucesso em maio de 2008.
O presente estudo analisou dados dos participantes STEP 1 (fase hospitalar) com
diagnóstico confirmado de AVCi incluídos no estudo EMMA de abril 2006 a setembro
de 2014.

3.3 Coleta de dados no subestudo do ICC na coorte EMMA

Todos os dados foram coletados por entrevistadores treinados com formação na
área da saúde (médicos, enfermeiros e fisioterapeutas) utilizando questionários
padronizados baseado no “STEPS Stroke Manual Instructions” (WHO STEPS Stroke,
2006), na admissão hospitalar, 28 dias após a data do evento (Anexo 1), seis meses
(Anexo 2) e anualmente (Anexo 3).
Através destes questionários foram obtidas informações sobre os dados
sociodemográficos dos participantes da pesquisa (idade, sexo, raça, nível educacional e
estado civil), subtipo de AVC (isquêmico e hemorrágico), números de episódios prévios
ao evento atual, hora e data do início dos sintomas e da hospitalização, fatores de risco
cerebrovasculares (tais como hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo de álcool) e
dados sobre o estado funcional de acordo com a Escala de Rankin modificada (mRS)
referente ao 28º dia, seis meses e anualmente após o evento agudo.
O status vital foi atualizado por meio de contato telefônico utilizando os mesmos
questionários, informando a seguinte situação atual do paciente: Vivo, morte relacionada
ao AVC, morte não relacionada ao AVC e por morte de causa desconhecida. Foram
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considerados pacientes sem contato por ligação aqueles os quais não foi possível entrar
em contato com o paciente ou responsável após de no mínimo 10 tentativas por contato
telefônico em dias e horários diferentes. Em casos de insucesso nas ligações telefônicas,
é utilizado o banco de dados informatizado do hospital com datas de re-internações ou
passagens no hospital, além de informações sobre o atestado de óbito disponível nos
prontuários médicos. Após estas duas etapas (ligação e pesquisa ativa do paciente no
sistema de registro hospitalar do HU-USP), os demais participantes não encontrados, são
rastreados nos sistemas de óbitos das secretarias Municipal (PRO-AIM - Programa de
Aprimoramento das Informações de Mortalidade), Estadual (SEADE - Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados) de Saúde da cidade de São Paulo e Ministério da Saúde.
Informações sobre casos perdidos e óbitos são atualizadas anualmente nestas bases de
dados. Anualmente também a base de dados do estudo EMMA (dezembro) é atualizada
quanto ao status vital (vivo, morto e sem contato: perdido no seguimento há mais de 2
meses).

3.4 Definição do Acidente Vascular Cerebral

O AVC foi definido de acordo com os critérios da OMS como início súbito de
sintomas e/ou sinais de focos (ou às vezes globais) de alterações neurológicas, com
duração de mais de 24 horas (ou levando a morte antes desse período) e de origem
vascular. Esta definição exclui o episódio de AIT. (Truelsen e Bonita, 2003; WHO, 2005).
Cada evento foi classificado como primeiro evento clinicamente evidente ou AVC
recorrente (prévio ao evento índice), confirmado por achados em tomografia
computadorizada de crânio sem contraste em até 48-72 horas após a admissão hospitalar
e uma avaliação neurológica realizada por um neurologista durante a hospitalização.
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O diagnóstico de AVC foi avaliado e validado por três médicos pesquisadores
responsáveis pelo estudo principal, os mesmos também foram responsáveis por classificar
o subtipo de AVC baseado na Classificação Internacional de Doenças da versão 10 (CID10) revisada e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS 2009). O AVCi
foi classificado com o código (CID-10: I-63.X) e o AVCh (CID-10: I-61.X). Para validar
e classificar os tipos de AVC, foi utilizada uma ficha de validação médica que foi
devidamente preenchida pelos mesmos (Anexo 5).

3.5 Definição do Índice de Comorbidades de Charlson (ICC)

No ICC cada comorbidade recebe um peso que foi originalmente derivado de
riscos relativos calculados de acordo com o quadro 1 (Charlson et al., 1987). Vários
estudos prévios utilizaram o ICC como preditor de risco de morte em pacientes com AVC
(Fischer et al., 2006; Berlowitz et al., 2008; Bushnell et al., 2008; Bar et al., 2011; Jiménez
et al., 2013; Chen et al., 2014; Schmidt et al., 2014; Denti, et al., 2015), porém, esses
estudos não utilizaram de forma padronizada a quantidade de comorbidades, pesos e as
classificações principalmente em relação ao diabetes (separando diabetes com e sem
complicações de órgão alvo ou incluindo todos os casos de diabetes e de nefropatia sem
diabetes, etc). Ainda, alguns estudos utilizaram o ICC original (Fischer et al., 2006;
Berlowitz et al., 2008; Bushnell et al., 2008; Bar et al., 2011; Jiménez) e outros utilizaram
o ICC adaptado para AVC (Goldstein et al., 2004; Chen et al., 2014; Schmidt et al., 2014).
Para o presente estudo, entretanto, foi utilizado o ICC adaptado por Goldstein para
indivíduos acometidos por AVC como foi previamente especificado no quadro 2
(Goldstein et al., 2004).

A soma destas comorbidades representa a carga de

comorbidades, que podem ser interpretadas de maneira contínua (pontuação variando de
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0-31) ou categórica. Optamos para estudo categorizar o ICC segundo as seguintes
categorias: Nenhuma comorbidade: 0, Moderado: 1, Grave: 2 e muito grave ≥ 3 pontos.

3.6 Definição das comorbidades na coorte EMMA

A definição de comorbidades clínicas incluiu a história médica e/ou uso de
medicamentos prévios ao evento relatado pelo paciente ou seu responsável na entrada do
estudo EMMA. Todos os prontuários médicos dos 959 participantes incluídos neste
subestudo foram revisados e validados quanto ao diagnóstico de AVCi, assim como em
relação às comorbidades por uma médica pesquisadora responsável pelo estudo principal.
As informações das doenças foram coletadas a partir do banco de dados informatizado do
hospital onde haviam informações nos resumos de alta e através de prontuários médicos
fornecidas pelo Serviço de Atendimento Médico e Estatística (SAME) do HU-USP.
Através dessas fontes hospitalares foram acessadas informações adicionais e confirmadas
doenças prévias, medicações e exames tais como glicemia, colesterol total e frações,
função renal, ecocardiograma e eletrocardiograma realizados durante internações
hospitalares (referente ao evento índice e prévias ao evento) não referidas pelo
participante EMMA. Para este estudo todos os fatores de risco cerebrovasculares
clássicos tais como HAS, FA, tabagismo, consumo excessivo de álcool e comorbidades
contemplados do ICC foram revalidados e reclassificados de acordo com a CID-10
(OMS, 2009) conforme descrito abaixo.
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Insuficiência Coronariana (CID: I21 ao I25)

Pacientes foram considerados como tendo insuficiência coronariana todos os
participantes que possuíam história médica (por auto relato na entrada do estudo) e/ou
dados prontuário médico de infarto do miocárdio, revascularização do miocárdio prévia
ao evento cerebrovascular. Dados de exames adicionais tais como ecocardiograma com
hipocinesia ou acinesia segmentares, laudos de cateterismo, angioplastia ou
revascularização confirmando ICO também foram considerados para o diagnóstico.

Insuficiência cardíaca (CID: I50)

Pacientes foram considerados como tendo diagnóstico médico de insuficiência
cardíaca através da história médica prévia (por auto relato na entrada do estudo), uso de
medicamentos prévios e/ou dados de prontuário médico, incluindo ecocardiograma
realizado no período da internação ou previamente do evento índice. Além disso,
pacientes (acima de 95% da amostra) que possuíam fração de ejeção do ventrículo
esquerdo (FEVE) < 50% foram considerados tendo IC sistólica e reclassificados com IC
para o presente estudo. (Bocchi, et al., 2009).

Doença Vascular Periférica (CID: I71.2, I71.4 e I73)

Foram incluídos os participantes que tinham história médica (auto relato na
entrada do estudo) e/ou dados de prontuário medico de claudicação intermitente ou que
tinham insuficiência arterial periférica, insuficiência arterial aguda ou aneurisma torácico
ou abdominal (6 cm ou mais).
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Doença cerebrovascular prévia (CID: I60, I61, I62, I63, I64, I67 e I69)

História médica prévia de acidente vascular cerebral com ou sem sequelas,
confirmadas através de prontuários de internações prévias e tomografia computadorizada
de crânio com confirmação de lesão aguda ou prévia. Não foram consideradas nessa
categoria relatos de ataque isquêmico transitório.

Doença Pulmonar Crônica (CID: J41, J42, J43, J44 e J45)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário com informações prévias ou da internação
pelo evento índice de asma crônica, bronquite crônica (tabágica), enfisema pulmonar,
DPOC ou outras formas de doença pulmonar crônica como fibrose pulmonar. Foram
considerados também para o diagnóstico de DPOC imagens de TC tórax, história de uso
de oxigênio domiciliar ou retenção de Co2 devido DPOC.

Diabetes sem complicações (CID: E10 – E12, E139, E149)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou a utilização de medicação antes e/ou durante a internação
hospitalar, além de dados do prontuário com informações prévias ou da internação
relacionada ao evento índice comprovando diabetes. Todos os participantes que possuíam
exames laboratoriais da internação do evento índice compatível com diabetes: ≥ 2
dosagens de glicemia de jejum acima de 126mg/dl e/ou uma glicemia aleatória ≥
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200mg/dl e/ou hemoglobina glicada (HbA1C) ≥ 6,5% foram reclassificados no presente
estudo. (American Diabetes Association, 2016)

Diabetes com complicações renais (E132, E142)

Todos os participantes diabéticos com história médica prévia de diálise (auto
relato na entrada do estudo) ou dados de prontuários médicos prévios ou da internação
pelo evento índice de diálise, insuficiência renal crônica (IRC) não dialítica foram
considerados nesta categoria. Todos os participantes que possuíam exames laboratoriais
prévios ou da internação pelo evento índice com diagnóstico presuntivo de IRC: pelo
menos dois exames de creatinina mantidos acima de 1,7 mg/dl ou a TFG diminuída (<60
ml/min/1,73 m²) foram reclassificados no presente estudo como tendo IRC. Vide detalhes
da classificação abaixo (Kirsztajn et al., 2012).

Doença renal moderada ou grave (N04, N18, Z94.0)

O diagnóstico de doença renal foi por auto relato na entrada do estudo confirmado
através de prontuário do médico. Todos os participantes que possuíam exames
laboratoriais prévios ou da internação pelo evento índice compatível com IRC; pelo
menos dois exames de creatinina mantidos acima de 1,7 mg/dl ou a TFG diminuída (<60
ml/min/1,73 m²), foram reclassificados no presente estudo. A TFG diminuída (<60
ml/min/1,73 m²) por mais de 3 meses é considerada para o diagnóstico de DRC (Kirsztajn
et al., 2014), porém para o presente estudo o diagnóstico presuntivo de DRC foi
considerado também pela manutenção ou ascensão dos níveis de creatinina ou TFG
reduzida entre a admissão e na ou pós alta hospitalar. Também foram incluídos nesta
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categoria participantes em esquema de diálise, transplante renal checados pelo prontuário
médico.

Doença do fígado (CID: B18.0 – B18.2, K74.6, K76.6, R17, R18, I86.8, Z94.4)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico de doenças do fígado crônicas
como hepatite (B ou C), cirrose hepática com ou sem hipertensão portal, histórico de
sangramento de varizes e transplante de fígado.

Úlcera gástrica ou úlcera péptica (CID: K25 e K27)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico de úlcera péptica, tratamento de
úlcera, inclusive nos casos de sangramento causados pela úlcera. Além disso, foram
considerados dados de endoscopia digestiva da internação hospitalar pelo evento índice
com evidência de úlcera ativa ou cicatrizada.

Tumor sem metástase, linfoma, leucemia e mieloma múltiplo (CID: C00-C76, C81C97)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico de tumores sólidos tais como
mama, cólon de útero, pulmão, próstata, e outros tipos de tumores sem metástase. Foram
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considerados nesta categoria leucemia, linfoma, mieloma múltiplo e outros canceres de
origem hematológica.

Tumor com metástase (CID: C77-C80)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico de tumores sólidos tais como
mama, cólon de útero, pulmão, próstata, e outros tipos de tumores com metástase.

Demência (CID: G30, F00-F03)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico de demência de Alzheimer,
demência vascular ou demência de qualquer etiologia.

Doença do tecido conjuntivo (CID: D86, L93, M05-M06, M32, M33.2, M35.3)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico de doenças reumatologias com
componente

autoimune

tais

como

lúpus

eritematoso,

artrite

reumatoide,

dermatopolimiosite, polimialgia reumática, vasculites, sarcoidose ou qualquer vasculite
sistêmica.
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Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) (CID: B20-B24)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia, uso de
medicamentos para doença (auto relato na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário
médico.

Hipertensão (CID I10, I15)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico e/ou uso de medicações antes,
durante e após a internação para tratar a hipertensão.

Fibrilação atrial (CID: I48)

Foram incluídos os participantes que possuíam dados do prontuário médico de FA
checados a partir do ECG da internação ou previamente a internação pelo evento índice.

Dislipidemia (CID: E78)

Foram incluídos os participantes que possuíam história médica prévia (auto relato
na entrada do estudo) e/ou dados do prontuário médico e/ou uso de medicações antes,
durante e após a internação para tratar dislipidemia. Todos os participantes que possuíam
exames laboratoriais de colesterol-LDL ≥ 130 mg/dl foram reclassificados nesta categoria
como tendo dislipidemia.
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3.7 Ética

O termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido por todos os participantes
com potenciais sinais e sintomas de AVC ou responsável legal na admissão hospitalar,
assim que os mesmos concordassem em participar do estudo. Cada indivíduo (ou
responsável) assinou e recebeu uma cópia do termo de consentimento.
O protocolo desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
HU-USP sob o registro CEP HU-USP 593/05C.

3.8 Análise Estatística

As características de base dos participantes foram comparadas de acordo com a
com sexo. As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste Qui-quadrado de Pearson
(Plackett, 1983) sendo apresentadas em frequências relativas e absolutas. As variáveis
contínuas foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis (Kruskal e Wallis, 1952) ou
Mann-Whitney e apresentadas em mediana (intervalo interquartil).
Foram realizadas curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier e modelos de
regressão de Cox [razões de risco cumulativas (RR em inglês HR) com intervalos de
confiança de 95% (IC 95%)] para morte por todas as causas em 180 dias e trienalmente
até o período de nove anos do estudo EMMA. As análises de mortalidade foram realizadas
pelos principais FRCV e ICC categorizado de acordo com peso adicionado às
comorbidades (Grupo de referência: zero moderado: um grave: dois e muito grave: ≥ três
pontos). Para todas as análises, foi considerado o p-valor inferior a 0,05 como
estatisticamente significativo. As análises foram realizadas no software estatístico SPSS
versão 24.0
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4.1 Casuística
Dentre os 1.863 individuos atendidos no HU-USP com suspeita de doença
cerebrovascular e incluídos no estudo EMMA durante o período de abril de 2006 a
dezembro de 2014, foram excluídos do presente estudo pelos seguintes critérios: 476
(25,7%) classificados com outros tipos diagnósticos que não AVC, dois (0,11%)
apresentaram dados insuficientes para o diagnóstico. Dos 1.385 individuos restantes,
excluímos 30 pacientes abaixo de 35 anos e posteriormente excluímos 193 que foram
classificados como AVCh. Dos 1162 participantes com critérios de diagnóstico de AVCi
com idade igual ou superior a 35 anos, 203 foram retirados da análise por não possuírem
dados referentes a fibrilação atrial confirmada. Dessa forma, a amostra final resultou em
959 participantes que foram diagnosticados como AVC do tipo isquêmico, com idade de
35 anos ou superior e dados presentes no prontuário, incluindo ECG, para confirmação
médica do diagnóstico de FA (Figura 1).
Estes participantes foram seguidos até o óbito ou informação no seguimento de que
estavam vivos por até nove anos (31 de dezembro 2015).
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Figura 1. Casuística dos 959 pacientes (≥ 35 anos) incluídos no subestudo do índice
de comorbidades de Charlson na coorte EMMA no período de abril de 2006 a
setembro de 2014.

1863 Pacientes admitidos no Hospital Universitário da USP
com sinais e sintomas de AVC

160 (8,6%)
128 (6,9%)
92 (4,9%)

41 (2,2%)
37 (1,9%)
18 (0,97%)
2 (0,11%)

Sequela de AVC (I69)
Ataque isquêmico transitório (G45)
Outras doenças classificadas como não
neurológicas
Outras doenças cerebrovasculares (I67, I68)
AVC sem especificação se isquêmico ou
hemorrágico (I64)
Hemorragia subaracnóidea (I60)
Dados insuficientes para classificação do
diagnóstico

1385 participantes:
1187 AVCi (I63 e I63.9) e 198 AVCh (I61)

1355 com idade ≥35 anos com diagnóstico de
AVCi e AVCh

1162 com idade ≥35 anos e diagnóstico de AVCi

959 pacientes selecionados com AVCi e
diagnóstico de fibrilação atrial no período de
abril de 2006 a setembro de 2014
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4.2 Características sociodemográficas e clínicas

Dentre os 959 casos de AVCi avaliados nesta amostra com idade mediana de 70
anos, apesar da maioria ter sido do sexo masculino (54,1%), as mulheres tenderam a ser
quatro anos mais velhas que os homens (72 vs. 68 anos, p<0,001). Acima de 60% dos
participantes se autodeclararam como brancos (cor da pele). O analfabetismo estava
presente em quase 20% da amostra e foi maior dentre as mulheres comparativamente aos
homens (13,9% vs. 25,5%, P < 0,001). Outro dado diferencial entre os sexos que pode ser
destacado aqui é que apesar mais de 50% da amostra ser casada ou ter um companheiro,
25,3% eram viúvos com uma proporção bem maior de mulheres nesta condição
comparado aos homens (40,7% vs. 12,3%) (Tabela 1).
Dentre os fatores de risco cerebrovasculares os mais frequentes foram:
hipertensão, correspondendo quase totalidade da amostra desse estudo (93,3%), seguida
pela dislipidemia (58,4%), diabetes (58,1%) e tabagismo (34,8%). A presença de AVC
prévio ao evento índice na admissão do estudo foi confirmada em 33,6% da amostra, sem
diferencial entre homens e mulheres. O tabagismo e o consumo de álcool abusivo foram
mais frequentes entre homens comparativamente as mulheres (Tabela 1). Por outro lado,
fibrilação atrial foi mais frequente dentre as mulheres (22,7%) vs. homens (16,6%),
p=0,02 (Tabela 1).
Em relação ao perfil de multimorbidades, observamos que a insuficiência cardíaca
foi a mais frequente (30,7%) da amostra, não havendo diferença entre os sexos. Depois
da insuficiência cardíaca, as comorbidades mais comumente encontradas foram: doença
renal moderada ou grave (IRC) (25,4%) e insuficiência coronariana (25,0%). Dentre elas,
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o diagnóstico de IRC foi mais frequente entre os homens comparativamente as mulheres
(30,8 vs.19,1%, p<0,001) (Tabela 1).
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Tabela 1. Características de base dos 959 participantes com AVCi do subestudo para avaliação do valor prognóstico das
multimorbidades na coorte EMMA, 2006-2014.
Características sociodemográficas
Idade mediana (IQR)
Idade estratificada (%)
35-54 anos
55-74 anos
≥75 anos
Raça (cor da pele) (%)
Branco
Pardo
Negro
Asiático
Escolaridade
Analfabeto
1-7 anos de educação
≥ 8 anos de educação
Estado civil
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Fatores de risco cerebrovasculares prévios ao evento índice
Hipertensão
Dislipidemia
Diabetes
Tabagismo
AVC prévio
Fibrilação Atrial
Consumo abusivo de álcool

Homens
n= 519 (54,1%)

Mulheres
n= 440 (45,9%)

TOTAL
(959)

Valor de
p

68 (58-77)

72 (63-81)

70 (60-78)

<0,001
0,003

85 (16,4)
265 (51,1)
169 (32,6)

59 (13,4)
191 (43,4)
190 (43,2)

144 (15)
456 (47,5)
359 (37,4)

319 (61,8)
150 (29,1)
32 (7,3)
10 (1,9)

271 (61,7)
129 (29,4)
37 (7,2)
7 (1,6)

590 (61,8)
279 (29,2)
69 (7,2)
17 (1,8)

72 (13,9)
261 (50,3)
186 (35,8)

112 (25,5)
199 (45,2)
129 (29,3)

184 (19,2)
460 (48,0)
315 (32,8)

51 (9,9)
362 (70,4)
38 (7,4)
63 (12,3)

70 (16,1)
155 (35,6)
33 (12,3)
177 (40,7)

121 (12,8)
517 (54,5)
71 (7,5)
240 (25,3)

0,98

<0,001

<0,001

476 (91,7)

419 (95,2)

895 (93,3)

293 (56,5)
293 (56,5)
218 (42,0)
180 (34,7)
86 (16,6)
140 (27,0)

267 (60,7)
264 (60,0)
116 (26,4)
142 (32,3)
100 (22,7)
37 (8,4)

560 (58,4)
557 (58,1)
334 (34,8)
322 (33,6)
186 (19,4)
176 (18,5)

0,03
0,19
0,27
<0,001
0,43
0,02
<0,001
Continua

Tabela 1. Conclusão
Homens
n= 519 (54,1%)
142 (27,4)
167 (32,2)
22 (4,2)
19 (3,7)
28 (5,4)
11 (2,1)
13 (2,5)
9 (1,7)
160 (30,8)
16 (3,1)
4 (0,8)
4 (0,8)

Mulheres
n= 440 (45,9%)
98 (22,3)
127 (28,9)
14 (3,2)
15 (3,4)
19 (4,3)
14 (3,2)
9 (2)
2 (0,5)
84 (19,1)
9 (2)
3 (0,7)
3 (0,7)

TOTAL
(959)
240 (25,0)
294 (30,7)
36 (3,8)
34 (3,5)
47 (4,9)
25 (2,6)
22 (2,3)
11 (1,1)
244 (25,4)
25 (2,6)
7 (0,7)
7 (0,7)

Valor de
p
0,07
0,27
0,39
0,83
0,44
0,30
0,64
0,06
<0,001
0,32
0,87
0,87

Medicamentos pré-evento índice
Anti-hipertensivos
Medicamentos para diabetes
Hipolipemiantes

254 (49,0)
98 (18,9)
56 (10,8)

265 (60,2)
77 (17,5)
55 (12,5)

519 (54,2)
175 (18,3)
111 (11,6)

0,001
0,57
0,42

Características hospitalares
Tempo de chegada ao hospital desde início dos sintomas de AVC (%)
< 24 horas
24-48 horas
≥ 48 horas
Tempo de Internação Hospitalar, dias (IQR)
Internação Hospitalar (%)

399 (76,9)
89 (17,1)
31 (6)
3 (2-7)
493 (95)

349 (79,3)
68 (15,5)
23 (5,2)
3 (2-7)
417 (94,8)

748 (78,0)
157 (16,4)
54 (5,6)
3 (2-7)
910 (94,9)

0,66

Outras comorbidades clínicas prévias à admissão Hospitalar devido ao evento índice
Insuficiência Coronariana
Insuficiência Cardíaca
Doença Arterial Periférica
Demência
Doença Pulmonar Crônica
Doença do Tecido Conjuntivo
Úlcera péptica
Doença do Fígado
Doença renal moderada ou grave
Tumor sólido sem metástase
Tumor com metástase
AIDS

0,50
0,88

AVC: Acidente Vascular Cerebral
IQR: Intervalo Interquartil
P-valores derivaram do teste de Mann-Whitney para variáveis contínuas e do teste do Qui-quadrado para variáveis categóricas.
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Em relação ao perfil farmacológico, notamos que um pouco mais da metade dos
participantes tomava pelo menos um medicamento anti-hipertensivo, sendo as mulheres
mais aderentes que os homens (49,0% vs. 60,2% p<0,001). Em relação aos medicamentos
para diabetes e hipolipemiantes, as frequências foram bem mais baixas (18,3% e 11,6%,
respectivamente), sem diferença entre os sexos.
A mediana do escore do ICC foi de 2 (IQR: 1-3), para amostra toda. (Figura 2)
Mais da metade dos participantes do estudo (55%) pontuaram entre 1 e 2. Quando
comparado o escore do ICC entre os sexos, a distribuição diferiu pouco, sendo a mediana
maior nos homens (2; IQR: 1-3 pontos) comparativamente a pontuação das mulheres (1;
IQR: 1-2 pontos), p=0,001. A distribuição da carga de comorbidades do ICC foi de 179
(18,7%): grupo sem comorbidades, 279 (29,1%): grupo moderado (1 ponto), 248
(25,9%): grupo grave (2 pontos) e 253 (26,4%): grupo muito grave (≥ 3 pontos)
respectivamente.
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Figura 2. Distribuição do escore do Índice de Comorbidades de Charlson proposto
por Goldstein et al. na amostra de 959 participantes com AVCi da coorte EMMA,
2006-2014.

Legenda: AVCi: Acidente vascular cerebral isquêmico

No geral, a avaliação da capacidade funcional no 28º dia após o AVC (escala de
Rankin modificada) mostrou que 41,7% dos participantes tinha incapacidade de
moderada a grave. Após o 180º dia do evento índice, houve um aumento expressivo da
proporção de pessoas com incapacidade funcional leve e uma consequente diminuição de
casos de participantes com incapacidade funcional moderada a grave (72,6% vs. 27,4%,
p < 0,001). Quando comparada entre os sexos, tanto no 28º dia quanto após o 180º dia, as
mulheres foram mais afetadas em relação aos homens, mas essa diferença foi
estatisticamente significativa apenas após seis meses (p=0,03) (Figura 3).
Como era de se esperar, os pacientes com AVC prévio apresentaram os piores
resultados de funcionalidade em comparação aos que tiveram AVC pela primeira vez na
admissão do estudo no 28º dia após o evento índice de AVC (p=0,02). Após o 180º dia,
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os resultados também foram piores de funcionalidade, porém não houve diferença
estatística (p=0,06) (Figura 4).
Figura 3. Avaliação do grau de incapacidade funcional baseada na escala de Rankinmodificada no 28º dia e 180º dia após o evento índice na amostra de 959 participantes
com AVCi da coorte EMMA de acordo com o sexo, 2006-2014.

Figura 4. Avaliação do grau de incapacidade funcional baseada na escala de Rankinmodificada no 28º dia e 180º dia após o evento índice na amostra de 959 participantes
com AVCi da coorte EMMA de acordo com a presença de AVC prévio à admissão
no estudo, 2006-2014.
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4.3 Mortalidade por todas as causas dos participantes no subestudo EMMA
A taxa de sobrevida foi de 47% (508 óbitos/959 indivíduos sob risco) durante o
período de observação de nove anos nesta subamostra do estudo EMMA, sem diferença
entre os homens e mulheres. A mediana de sobrevivência em dias foi de 1.480 (IC 95%,
1.248-1.712 dias). O tempo de sobrevivência não foi estatisticamente diferente entre os
sexos (Figura 5). De fato, notamos uma pior taxa de sobrevivência em dias dentre aqueles
que tinham apresentado AVC prévio (764 dias) vs. aqueles com primeiro evento AVCi
(1.947 dias), p<0,001 (Figura 6), assim como dentre aqueles com FA (577 dias) vs. os
participantes sem FA (1.779 dias) p<0,001 (Figura 7).
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Figura 5. Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier devido morte por todas as causas em até nove anos de seguimento entre os pacientes
acometidos por AVCi da coorte EMMA de acordo com o sexo, 2006-2014

Medianas de tempo de sobrevivência (IC95%) de acordo com o sexo
Mediana de tempo
IC 95%

Sexo
Masculino

Número de eventos/
Indivíduos
279/519

Casos censurados
240 (46,2%)

Mediana (dias)
1.480

Limite inferior
1.200

Limite superior
1.760

Feminino

229/440

211 (48,0%)

1.464

1.116

1.812

Total

508/959

451 (47%)

1.480

1.248

1.712

Figura 6. Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier devido morte por todas as causas em até nove anos de seguimento entre os pacientes
acometidos por AVCi da coorte EMMA de acordo a presença de AVC prévio ao evento índice, 2006-2014

Medianas de tempo de sobrevivência (IC95%) de acordo com a recorrência de AVC
Mediana de tempo
IC 95%
Recorrência de AVC
Primeiro evento

Número de eventos/ Indivíduos
294/637

Casos censurados
343 (53,8%)

Recorrente (acima de um após evento índice)

214/322

108 (33,5%)

Total

508/959

451 (47,0%)

Mediana (dias)
1.947

Limite inferior
1.592

Limite superior
2.302

764

428

1.100

1.480

1.248

1.712
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Figura 7. Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier devido morte por todas as causas em até nove anos de seguimento entre os pacientes
acometidos por AVCi da coorte EMMA de acordo a presença de FA prévia ao evento índice, 2006-2014

Medianas de tempo de sobrevivência (IC 95%) de a presença de FA prévia ao evento índice
Mediana de tempo
IC 95%

Número de eventos/
Indivíduos
131/186

Casos censurados
55 (29,6%)

Mediana (dias)
577

Limite inferior
404

Limite superior
750

Não

377/773

396 (51,2%)

1779

1539

2019

Total

508/959

451 (47,0%)

1480

1248

1712

Presença de FA
Sim
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4.3.1 Mortalidade por todas as causas relacionada aos fatores de risco
cerebrovasculares

Na Tabela 2 estão descritas as razões de risco cumulativas de morte por todas as
causas em função dos fatores de risco cerebrovasculares mais comumente associados ao
AVC.
Com uma alta frequência de HAS dentro da amostra (93,3%), a HAS foi um dos
principais fatores de risco associado com o aumento de mortalidade de aproximadamente
três vezes de morte em todos os períodos analisados segundo os modelos de regressão
logística multivariada (ajustadas por sexo, idade, incapacidade funcional e nível
educacional). Apesar deste risco pouco variar ao longo do seguimento, atingiu seu pico
três anos pós-AVC (RR multivariado, 3,13; IC 95%, 1,39-7,04).
Ser tabagista este associado a um risco cumulativo aumentado de morte em curto
prazo nos modelos multivariados [180 dias (RR, 1,30; IC 95%, 1,02-1,66) e um ano (RR,
1,28; IC 95%, 1,00-1,63).
As análises de risco de morte para os indivíduos com diabetes (sem complicações
e com complicações), não apresentou diferença estatística em nenhum dos períodos após
o ajuste multivariado. Considerando-se as razões de risco para diabetes sem complicações
e diabetes com lesão renal separadamente, observamos que aqueles com diabetes
associado à lesão de órgão alvo (nefropatia) apresentaram uma RR aumentada em todos
os períodos analisados, sendo o risco máximo em até nove anos (RR, 1,81; IC 95%, 1,382,37).
O risco de morte por todas as causas (multivariado) também foi maior dentre os
participantes com AVC prévio em todos os períodos avaliados, atingindo em nove anos
uma RR de 1,70 (IC 95%, 1,35-2,16).
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Assim como os demais fatores de risco descritos acima, a presença de fibrilação
atrial também impactou num maior risco de morte em todos os períodos, e esse risco foi
maior em três anos após o evento índice (RR, 1,53; IC 95%, 1,18-1,98) (Tabela 2).
Finalmente, o único fator inversamente associado ao risco de morte constante foi à
dislipidemia nas análises de regressão logística multivariada em todos os períodos [180
dias (RR, 0,63; IC 95%, 0,50-0,79), 1 ano (RR, 0,62; IC 95%, 0,49-0,78), três anos (RR,
0,62; IC 95%, 0,49-0,78), seis anos (RR, 0,67; IC 95%, 0,54-0,84) e até nove anos de
seguimento (RR, 0,68; IC 95%, 0,54-0,85).
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Tabela 2. Razão de risco cumulativa de mortalidade por todas as causas de acordo com a presença de fatores de risco
cerebrovasculares prévios ao evento índice em 959 participantes da coorte EMMA, 2006-2014
Hipertensão arterial ¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Consumo de álcool¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Dislipidemia¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Tabagismo¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Diabetes sem complicações¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Diabetes com lesão de órgão alvo (renal) ¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
AVC prévio¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado

180 dias
Razão de Risco IC95%
1,89 (1,18-3,02)*
1,39 (0,87-2,23)
2,95 (1,31-6,64)*

1 ano
Razão de Risco IC95%
1,94 (1,22-3,11)*
1,42 (0,89-2,27)
3,11 (1,38-7,01)*

3 anos
Razão de Risco IC95%
1,90 (1,18-3,03)*
1,43 (0,89-2,29)
3,13 (1,39-7,04)*

6 anos
Razão de Risco IC95%
1,97 (1,23-3,16)*
1,44 (0,90-2,31)
3,08 (1,37-6,93)*

9 anos
Razão de Risco IC95%
1,93 (1,20-3,09)*
1,39 (0,87-2,23)
2,98 (1,33-6,72)*

0,74 (0,58-0,94)*
1,05 (0,81-1,36)
0,98 (0,69-1,38)

0,72 (0,56-0,91)*
1,05 (0,81-1,37)
0,96 (0,68-1,36)

0,70 (0,55-0,90)*
1,09 (0,84-1,42)
1,03 (0,73-1,46)

0,73 (0,57-0,94)*
1,14 (0,88-1,48)
1,12 (0,79-1,59)

0,74 (0,58-0,95)*
1,15 (0,88-1,49)
1,11 (0,78-1,58)

0,57 (0,48-0,68)**
0,61 (0,51-0,72)**
0,63 (0,50-0,79)**

0,56 (0,47-0,67)**
0,60 (0,51-0,72)**
0,62 (0,49-0,78)**

0,57 (0,48-0,68)**
0,60 (0,50-0,72)**
0,62 (0,49-0,78)**

0,60 (0,50-0,71)**
0,64 (0,53-0,76)**
0,67 (0,54-0,84)*

0,59 (0,50-0,70)**
0,63 (0,53-0,76)**
0,68 (0,54-0,85)*

0,94 (0,78-1,13)
1,17 (0,97-1,42)
1,30 (1,02-1,66)*

0,92 (0,76-1,10)
1,16 (0,96-1,40)
1,28 (1,00-1,63)*

0,90 (0,75-1,08)
1,16 (0,96-1,40)
1,27 (0,99-1,62)

0,84 (0,70-1,02)
1,06 (0,88-1,28)
1,14 (0,89-1,45)

0,85 (0,70-1,02)
1,04 (0,86-1,26)
1,11 (0,87-1,41)

0,71 (0,59-0,85)**
0,75 (0,62-0,90)*
0,82 (0,65-1,03)

0,71 (0,59-0,85)**
0,75 (0,62-0,90)*
0,82 (0,65-1,03)

0,71 (0,59-0,86)**
0,76 (0,63-0,91)*
0,83 (0,66-1,05)

0,71 (0,59-0,85)**
0,75 (0,63-0,91)*
0,83 (0,66-1,05)

0,71 (0,59-0,86)**
0,77 (0,64-0,92)*
0,86 (0,68-1,09)

2,23 (1,83-2,71)**
1,85 (1,52-2,26)**
1,63 (1,25-2,13)**

2,23 (1,83-2,71)**
1,84 (1,51-2,24)**
1,58 (1,20-2,06)**

2,33 (1,92-2,84)**
1,98 (1,62-2,41)**
1,71 (1,31-2,23)**

2,33 (1,91-2,83)**
1,97 (1,62-2,41)**
1,75 (1,34-2,28)**

2,37 (1,95-2,88)**
2,02 (1,65-2,46)**
1,81 (1,38-2,37)**

1,61 (1,35-1,92)**
1,44 (1,20-1,72)**
1,40 (1,11-1,77)*

1,63 (1,37-1,94)**
1,46 (1,22-1,74)**
1,44 (1,14-1,81)*

1,62 (1,36-1,94)**
1,46 (1,22-1,74)**
1,45 (1,15-1,83)*

1,75 (1,47-2,09)**
1,59 (1,33-1,89)**
1,64 (1,30-2,07)**

1,83 (1,53-2,18)**
1,65 (1,38-1,97)**
1,70 (1,35-2,16)**
Continua

Tabela 2. Conclusão
180 dias
1 ano
3 anos
6 anos
9 anos
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Fibrilação atrial¥
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
1,65 (1,35-2,01)**
1,71 (1,40-2,09)**
1,83 (1,50-2,23)**
1,80 (1,47-2,20)**
1,85 (1,51-2,26)**
Modelo sem ajuste
1,41 (1,15-1,72)**
1,43 (1,17-1,74)**
1,52 (1,24-1,86)**
1,47 (1,20-1,80)**
1,51 (1,23-1,85)**
Modelo ajustado por idade e sexo
1,45 (1,12-1,88)*
1,49 (1,15-1,93)*
1,53 (1,18-1,98)*
1,45 (1,12-1,89)*
1,51 (1,17-1,97)*
Modelo multivariado
¥
O grupo de referência (1,00) para cálculo da Razão de Risco para cada comorbidade foi o grupo sem a respectiva comorbidade. O grupo de referência para AVC recorrente foi
AVC primeiro episódio. IC: Intervalo de Confiança
*P-valor <0,05
** P-valor <0,001
Modelo multivariado derivado das análises de regressão logística de Cox: ajustado por idade e sexo, Escala de Rankin modificada em 28 dias e nível educacional.
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4.3.2 Mortalidade por todas as causas relacionada às comorbidades crônicas
incluídas no Índice de Comorbidades de Charlson

As razões de riscos de morte por todas as causas calculadas para cada comorbidade
individualmente estão apresentadas na Tabela 3.
Dentre as comorbidades associadas a um maior risco de morte, observamos a
insuficiência coronariana com ajuste no modelo multivariado em todos os períodos
analisados no estudo com maior risco em até nove anos de seguimento (RR, 1,56; IC
95%, 1,21-2,01). A presença de insuficiência cardíaca prévia este associada a um risco
aumentado de morte a partir em três anos e este risco foi progressivo até nove anos: três
anos (RR, 1,30; IC 95%, 1,02-1,65), seis anos (RR, 1,39; IC 95% 1,09-1,77) e nove anos
totais de seguimento (RR, 1,45; IC 95%, 1,14-1,84) nos modelos multivariados.
A história prévia de demência impactou numa razão de riscos aumentada a partir
de um ano, atingindo um risco máximo em seis anos pós-AVC (RR, 2,30; IC 95%, 1,423,72) em relação aqueles indivíduos acometidos por AVCi sem história de demência.
A doença renal crônica influenciou no risco de morte por todas as causas ao longo
de todo seguimento, sendo o risco mantido em torno duas vezes em relação aos
participantes sem histórico de doença renal em todos os períodos, sendo o máximo risco
evidenciado em até nove anos (RR, 2,30; IC 95%, 1,80-2,94).
O câncer metastático em atividade foi a comorbidade que mais influenciou no
risco de morte a partir de um ano após o AVC. Dentre participantes com histórico de
tumor com metástase (dois com câncer de próstata, um com câncer de boca, uma com
neoplasia ginecológica, uma com câncer de útero, um com câncer de pulmão e um com
neoplasia de bexiga). As razões de risco estiveram constantemente aumentadas em
aproximadamente cinco vezes em um ano (RR, 5,00 IC 95%, 1,57-15,95), três anos (RR,
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4,94; IC 95%, 1,55-15,77), seis anos (RR, 5,06; IC 95%, 1,59-16,13) e em até nove anos
(RR, 5,03; IC 95%, 1,58-16,06) (Tabela 3).
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Tabela 3. Razão de risco cumulativa de mortalidade por todas as causas de acordo com a presença de outras comorbidades clínicas
prévias ao evento índice nos 959 participantes da coorte EMMA, 2006-2014
Insuficiência Coronariana¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Insuficiência Cardíaca¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Doença Arterial Periférica¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Demência¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Doença Pulmonar Crônica¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Doença do Tecido Conjuntivo¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Úlcera péptica¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado

180 dias
Razão de Risco IC95%

1 ano
Razão de Risco IC95%

3 anos
Razão de Risco IC95%

6 anos
Razão de Risco IC95%

9 anos
Razão de Risco IC95%

1,55 (1,29-1,87)**
1,48 (1,23-1,79)**
1,45 (1,13-1,86)*

1,58 (1,31-1,91)**
1,49 (1,23-1,80)**
1,41 (1,10-1,81)*

1,64 (1,36-1,98)**
1,58 (1,30-1,91)**
1,48 (1,16-1,90)*

1,72 (1,42-2,07)**
1,63 (1,35-1,97)**
1,55 (1,20-1,99)**

1,72 (1,42-2,08)**
1,64 (1,35-1,98)**
1,56 (1,21-2,01)**

1,48 (1,24-1,78)**
1,37 (1,15-1,65)*
1,26 (0,99-1,60)

1,49 (1,25-1,78)**
1,34 (1,12-1,60)*
1,20 (0,94-1,52)

1,56 (1,31-1,87)**
1,45 (1,21-1,73)**
1,30 (1,02-1,65)*

1,68 (1,41-2,02)**
1,56 (1,30-1,87)**
1,39 (1,09-1,77)*

1,73 (1,45-2,08)**
1,60 (1,34-1,93)**
1,45 (1,14-1,84)*

1,16 (0,76-1,76)
1,02 (0,67-1,55)
1,13 (0,70-1,84)

1,16 (0,76-1,76)
1,06 (0,70-1,62)
1,19 (0,74-1,92)

1,11 (0,73-1,69)
1,04 (0,68-1,58)
1,21 (0,75-1,96)

1,13 (0,74-1,72)
1,07 (0,71-1,63)
1,30 (0,81-2,11)

1,11 (0,73-1,68)
1,05 (0,69-1,59)
1,28 (0,79-2,07)

2,27 (1,58-3,26)**
1,45 (1,00-2,10)*
1,53 (0,95-2,47)

2,50 (1,74-3,60)**
1,61 (1,11-2,34)*
1,72 (1,07-2,78)*

2,87 (1,99-4,14)**
1,73 (1,19-2,51)*
1,99 (1,23-3,21)*

2,98 (2,07-4,30)**
1,82 (1,25-2,64)*
2,30 (1,42-3,72)**

2,99 (2,08-4,32)**
1,83 (1,26-2,65)*
2,28 (1,41-3,71)**

1,30 (0,91-1,86)
1,06 (0,74-1,52)
1,37 (0,88-2,12)

1,30 (0,91-1,86)
1,05 (0,73-1,50)
1,30 (0,84-2,02)

1,37 (0,96-1,96)
1,10 (0,77-1,57)
1,48 (0,95-2,30)

1,33 (0,93-1,91)
1,09 (0,76-1,56)
1,42 (0,91-2,21)

1,36 (0,95-1,94)
1,12 (0,78-1,60)
1,40 (0,90-2,18)

0,63 (0,33-1,22)
0,66 (0,34-1,29)
0,73 (0,34-1,54)

0,62 (0,32-1,21)
0,66 (0,34-1,28)
0,72 (0,34-1,52)

0,69 (0,36-1,33)
0,80 (0,42-1,56)
0,88 (0,41-1,86)

0,67 (0,35-1,30)
0,83 (0,43-1,60)
0,90 (0,43-1,91)

0,69 (0,36-1,33)
0,84 (0,43-1,62)
0,92 (0,43-1,95)

0,47 (0,21-1,05)
0,43 (0,19-0,96)
0,38 (0,12-1,17)

0,50 (0,22-1,12)
0,51 (0,23-1,15)
0,46 (0,15-1,45)

0,46 (0,21-1,03)
0,47 (0,21-1,06)
0,41 (0,13-1,27)

0,49 (0,22-1,09)
0,49 (0,22-1,10)
0,45 (0,14-1,40)

0,48 (0,22-1,08)
0,49 (0,22-1,09)
0,44 (0,14-1,36)
Continua

Tabela 3. Conclusão
Doença do fígado¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Doença renal moderada ou
grave¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Tumor sem metástase¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
Tumor com metástase¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado
AIDS¥
Modelo sem ajuste
Modelo ajustado por idade e sexo
Modelo multivariado

180 dias
Razão de Risco IC95%

1 ano
Razão de Risco IC95%

3 anos
Razão de Risco IC95%

6 anos
Razão de Risco IC95%

9 anos
Razão de Risco IC95%

1,42 (0,71-2,86)
1,37 (0,68-2,75)
1,23 (0,46-3,31)

1,43 (0,71-2,87)
1,42 (0,71-2,85)
1,13 (0,42-3,03)

1,52 (0,76-3,06)
1,73 (0,86-3,48)
1,52 (0,57-4,11)

1,54 (0,77-3,10)
1,65 (0,82-3,33)
1,41 (0,52-3,81)

1,53 (0,76-3,08)
1,63 (0,81-3,28)
1,37 (0,51-3,71)

2,41 (2,01-2,88)**
1,97 (1,63-2,37)**
1,87 (1,47-2,39)**

2,43 (2,03-2,91)**
1,99 (1,65-2,39)**
1,88 (1,47-2,39)**

2,57 (2,15-3,07)**
2,15 (1,79-2,59)**
2,09 (1,64-2,66)**

2,59 (2,17-3,10)**
2,17 (1,80-2,62)**
2,22 (1,74-2,84)**

2,66 (2,23-3,19)**
2,23 (1,85-2,69)**
2,30 (1,80-2,94)**

0,77 (0,43-1,41)
0,68 (0,37-1,24)
0,90 (0,46-1,74)

0,75 (0,41-1,36)
0,65 (0,35-1,17)
0,85 (0,44-1,65)

0,71 (0,39-1,28)
0,57 (0,32-1,05)
0,71 (0,36-1,38)

0,83 (0,45-1,50)
0,69 (0,38-1,26)
0,89 (0,46-1,73)

0,83 (0,46-1,51)
0,69 (0,38-1,26)
0,89 (0,45-1,73)

2,86 (1,36-6,04)*
1,81 (0,86-3,83)
1,83 (0,58-5,79)

4,02 (1,90-8,50)**
2,44 (1,15-5,17)*
5,00 (1,57-15,95)*

5,10 (2,40-10,81)**
3,05 (1,43-6,49)*
4,94 (1,55-15,77)*

5,10 (2,40-10,81)**
2,99 (1,41-6,35)*
5,06 (1,59-16,13)*

5,10 (2,40-10,81)**
2,99 (1,41-6,36)*
5,03 (1,58-16,06)*

0,95 (0,35-2,53)
1,12 (0,42-2,99)
0,74 (0,10-5,26)

0,99 (0,37-2,64)
1,26 (0,47-3,37)
1,13 (0,16-8,09)

0,79 (0,30-2,12)
1,02 (0,38-2,73)
0,89 (0,12-6,36)

0,93 (0,35-2,48)
1,27 (0,47-3,40)
1,34 (0,19-9,64)

0,99 (0,37-2,65)
1,32 (0,49-3,53)
1,34 (0,19-9,61)

¥ O grupo de referência (1,00) para cálculo da Razão de Risco para cada comorbidade foi o grupo sem a comorbidade. O grupo de referência para AVC recorrente foi AVC primeiro
episódio. IC: Intervalo de Confiança
*P-valor <0,05
** P-valor <0,001
Modelo multivariado derivado das análises de regressão logística de Cox: ajustado por idade e sexo, Escala de Rankin modificada em 28 dias e nível educacional.
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4.3.3 Mortalidade por todas as causas relacionada ao Índice de Comorbidades de
Charlson

No geral, o ICC proposto por Goldstein et al. (2004) revelou que quanto maior a
carga de comorbidades pior o prognóstico segundo constado pela curva de sobrevivência
de Kaplan-Meier (Figura 8). A mediana de sobrevivência em dias para a categoria Muito
grave foi de 577 dias (IC 95%, 381-773 dias). Quando comparada a mediana em dias de
estimativa de vida entre os grupos segundo a carga de comorbidades, houve diferença
significativa entre eles: Muito grave vs. Nenhuma (p<0,001), Muito grave vs. Moderada
(p<0,001) e Muito grave vs. Grave (p<0,001). Adicionalmente o grupo com carga de
comorbidades Grave apresentou diferença significativa quando comparada com nenhuma
(p>0,001) e moderada (p>0,001). Similarmente, nas análises de regressão de Cox
(ajustadas por sexo, idade, nível de educação, escala de Rankin-M em 28 dias,
hipertensão, tabagismo e dislipidemia), a razão de risco de morte por todas as causas foi
estatisticamente significativa nos grupos de indivíduos com carga de comorbidades Grave
e Muito grave (Tabela 4). Os indivíduos com carga de comorbidades Grave tiveram o
risco aumentado em seis meses (RR, 1,61; IC 95%, 1,11-2,35), um ano (RR, 1,68, IC
95%, 1,15-2,45), três anos (RR, 1,99; IC 95%, 1,36-2,91), seis anos (RR, 2,27; IC 95%,
1,55-3,33) e em até nove anos de seguimento (RR, 2,47; IC 95%, 1,67-3,67). Logo os que
tiveram carga de comorbidades Muito grave o impacto foi progressivamente maior ao
longo dos períodos analisados [seis meses (RR, 1,97; IC 95%, 1,37-2,85), um ano (RR,
1,99; IC 95%, 1,38-2,88) três anos (RR, 2,45; IC 95%, 1,69-3,55), seis anos (RR, 2,87;
IC 95%, 1,97-4,18) e nove anos totais de seguimento (RR, 3,18; IC 95%, 2,16-4,69).
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Figura 8. Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier devido morte por todas as causas em até nove anos de seguimento entre os pacientes
acometidos por AVCi da coorte EMMA de acordo com a gravidade Índice de Comorbidades de Charlson- modificado por Goldstein,
2006-2014

Índice de Charlson categorizado
Nenhum: Peso = 0 (Referencia)
Moderado: Peso = 1
Grave: Peso = 2
Muito grave: Peso ≥ 3
Total

Medianas de tempo de sobrevivência (IC95%) de acordo com o Índice de Charlson categorizado
Mediana de tempo
IC 95%
Número de eventos/
Indivíduos
Casos censurados
Mediana (dias)
Limite inferior
Limite superior
69/179
110 (61,5%)
2.448
1.821
3.075
102/279
177 (63,4%)
2.696
2.377
3.015
149/248
99 (39,9%)
1.052
771
1.333
188/253
65 (25,7%)
577
381
773
508/959
451 (47%)
1.480
1.248
1.712

Tabela 4. Razão de risco cumulativa de mortalidade por todas as causas de acordo com a gravidade do Índice de Comorbidades de
Charlson nos 959 participantes da coorte EMMA, 2006-2014
180 dias
1 ano
3 anos
6 anos
9 anos
ICC
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
Sem ajuste
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
0,95 (0,70-1,29)
0,95 (0,7-1,29)
0,95 (0,70-1,30)
0,97 (0,72-1,32)
1,01 (0,74-1,38)
Grave
1,74 (1,30-2,31)**
1,79 (1,34-2,38)**
1,87 (1,41-2,49)**
1,98 (1,49-2,63)**
2,09 (1,57-2,80)**
Muito grave
2,44 (1,85-3,21)**
2,47 (1,88-3,26)**
2,65 (2,01-3,50)**
2,91 (2,20-3,84)**
3,12 (2,35-4,13)**
Ajustado idade e sexo
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
0,91 (0,67-1,24)
0,93 (0,68-1,26)
0,96 (0,70-1,30)
0,99 (0,73-1,35)
1,06 (0,78-1,44)
Grave
1,45 (1,09-1,94)*
1,49 (1,11-1,98)*
1,63 (1,22-2,17)*
1,77 (1,33-2,36)**
1,87 (1,40-2,51)**
Muito grave
1,89 (1,43-2,51)**
1,93 (1,46-2,56)**
2,18 (1,65-2,89)**
2,46 (1,85-3,26)**
2,66 (1,99-3,56)**
Ajuste modelo
multivariado
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
1,00 (0,68-1,48)
1,02 (0,69-1,49)
1,08 (0,74-1,59)
1,16 (0,79-1,71)
1,27 (0,85-1,88)
Grave
1,61 (1,11-2,35)*
1,68 (1,15-2,45)*
1,99 (1,36-2,91)**
2,27 (1,55-3,33)**
2,47 (1,67-3,67)**
Muito grave
1,97 (1,37-2,85)**
1,99 (1,38-2,88)**
2,45 (1,69-3,55)**
2,87 (1,97-4,18)**
3,18 (2,16-4,69)**
ICC: Índice de Comorbidades de Charlson. IC: Intervalo de Confiança
*P-valor <0,05
** P-valor <0,001
Modelo multivariado derivado das análises de regressão logística de Cox: ajustado por idade e sexo, Escala de Rankin modificada em 28 dias e nível educacional, hipertensão,
tabagismo e dislipidemia.
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4.3.4 Mortalidade por todas as causas relacionada ao Índice de Comorbidades de
Charlson com fibrilação atrial no escore

Levando-se em consideração a estratégia de pesos atribuídos a comorbidades
sugerido por Charlson et al. (1987) (risco relativo entre ≥ 1,2 < 1,5 o peso foi considerado
1; risco relativo for entre ≥ 1,5 < 2,5 o peso a ser considerado foi 2), no presente estudo
avaliamos o peso atribuído para a presença de fibrilação atrial baseada na razão de risco
cumulativo até nove anos que foi de 1,51 (IC 95% 1,17-1,97), após o ajuste multivariado
(idade, sexo, escala de funcionalidade em 28 dias pós-evento e nível educacional) (Tabela
2). Mesmo após o ajuste adicional no modelo multivariado incluindo insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana e AVC recorrente, a razão de risco da fibrilação atrial
foi acima 1,50 (RR, 1,52; IC 95% 1,17-1,98; p=0,002). Portanto com intuito de testar a
poder preditor do ICC com a inclusão de mais um fator de risco específico para
mortalidade pós-AVC, atribuímos “peso 2” no escore para as pessoas com fibrilação
atrial.
A adição de fibrilação atrial no escore do ICC levou a uma pequena diferença em
relação aos dias de sobrevivência para o grupo Muito grave segundo o ICC (mediana de
sobrevivência, 591 dias; IC 95% 440-742 dias), p<0,001 (Figura 9) comparativamente ao
ICC de Goldstein et al. (2004). Quando comparada a mediana em dias de sobrevivência
entre os grupos segundo a carga de comorbidades, houve diferença significativa entre eles
até nove anos: Muito grave vs. Nenhuma (p<0,001), Muito grave vs. Moderada (p<0,001)
e Muito grave vs. Grave (p<0,001). Adicionalmente o grupo com carga de comorbidades
Grave apresentou diferença significativa quando comparados os grupos com Nenhuma
(p>0,001) e Moderada carga de comorbidades (p>0,001).
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Analisando o risco cumulativo de mortalidade no decorrer dos anos (Tabela 5), a
razão de risco do ICC adicionado de FA esteve aumentada em quase todos os períodos
nos indivíduos com carga Grave de comorbidades [seis meses (RR, 1,52; IC 95%, 1,012,30), três anos (RR, 1,65; IC 95%, 1,09-2,49), seis anos (RR, 1,77; IC 95%, 1,18-2,67)
e em até nove anos de seguimento (RR, 2,00; IC 95%, 1,31-3,06)]. Assim como ocorreu
no ICC modificado por Goldstein, as razões de risco foram aumentadas e mais acentuadas
em todos os períodos para aqueles indivíduos da categoria Muito grave do ICC, sem
grandes diferenças em termos de magnitude quando comparamos com o ICC de Goldstein
et al. [seis meses (RR, 1,91; IC 95%, 1,31-2,77), um ano (RR, 1,89; IC 95%, 1,30-2,75),
três anos (RR, 2,18; IC 95%, 1,50-3,17), seis anos (RR, 2,38; IC 95%, 1,63-3,46), nove
anos totais (RR, 2,72; IC 95%, 1,84-4,02).
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Figura 9. Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier devido morte por todas as causas em até nove anos de seguimento entre os pacientes
acometidos por AVCi da coorte EMMA de acordo com a gravidade do Índice de Comorbidades de Charlson- modificado por Goldstein
acrescido pela presença de FA prévia, 2006-2014

Índice de Charlson categorizado
Nenhum: Peso = 0 (Referencia)
Moderado: Peso = 1
Grave: Peso = 2
Muito grave: Peso ≥ 3
Total

Medianas de tempo de sobrevivência (IC95%) de acordo com o Índice de Charlson categorizado
Mediana de tempo
IC 95%
Número de eventos/
Casos
Indivíduos
censurados
Mediana (dias)
Limite inferior
Limite superior
54/157
103 (65,6%)
2.690
2.177
3.203
78/236
158 (66,9%)
2.884
2.366
3.402
119/205
86 (42%)
1.194
930
1.458
257/361
104 (28,8%)
591
440
742
508/959
451 (47%)
1.480
1.248
1.712

Tabela 5. Razão de risco cumulativa de mortalidade por todas as causas de acordo com a gravidade do Índice de Comorbidades de
Charlson acrescido da fibrilação atrial no escore nos 959 participantes da coorte EMMA, 2006-2014
180 dias
1 ano
3 anos
6 anos
9 anos
ICC
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
Sem ajuste
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
0,97 (0,69-1,37)
0,97 (0,68-1,37)
0,96 (0,68-1,36)
1,00 (0,70-1,41)
1,04 (0,73-1,48)
Grave
1,86 (1,35-2,57)**
1,87 (1,35-2,58)**
1,91 (1,39-2,64)**
2,02 (1,46-2,78)**
2,16 (1,56-3,00)**
Muito grave
2,59 (1,93-3,48)**
2,66 (1,99-3,57)**
2,88 (2,15-3,86)**
3,07 (2,28-4,12)**
3,35 (2,48-4,53)**
Ajustado idade e sexo
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
0,92 (0,65-1,30)
0,92 (0,65-1,31)
0,93 (0,66-1,32)
0,98 (0,69-1,39)
1,07 (0,75-1,52)
Grave
1,49 (1,08-2,06)*
1,49 (1,08-2,06)*
1,58 (1,14-2,18)*
1,68 (1,22-2,33)*
1,84 (1,32-2,56)**
Muito grave
1,96 (1,46-2,64)**
2,00 (1,49-2,70)**
2,26 (1,68-3,04)**
2,43 (1,80-3,28)**
2,70 (1,99-3,68)**
Ajuste modelo
multivariado
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
0,90 (0,59-1,39)
0,90 (0,58-1,38)
0,91 (0,59-1,41)
0,98 (0,63-1,51)
1,08 (0,7-1,69)
Grave
1,52 (1,01-2,30)*
1,49 (0,99-2,26)
1,65 (1,09-2,49)*
1,77 (1,18-2,67)*
2,00 (1,31-3,06)*
Muito grave
1,91 (1,31-2,77)**
1,89 (1,30-2,75)*
2,18 (1,50-3,17)**
2,38 (1,63-3,46)**
2,72 (1,84-4,02)**
ICC: Índice de Comorbidades de Charlson. IC: Intervalo de Confiança
*P-valor <0,05
** P-valor <0,001
Modelo multivariado derivado das análises de regressão logística de Cox: ajustado por idade e sexo, Escala de Rankin modificada em 28 dias e nível educacional, hipertensão,
tabagismo e dislipidemia.
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4.3.5 Mortalidade por todas as causas relacionada ao Índice de Comorbidades de
Charlson com AVC prévio no escore

Assim como na estratégia adotada para FA em relação à atribuição de peso para
comorbidade baseado no risco de morte em até nove anos para inclusão no ICC, a razão
de risco de ter tido pelo menos um AVC antes do evento índice resultou numa razão de
risco de 1,70 (IC 95% 1,35-2,16; p>0,001) após o ajuste multivariado por idade, sexo,
educação e funcionalidade pela escala de Rankin-M em 28 dias pós-AVC. A adição de
insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca no modelo, manteve a razão de risco
cumulativa em até nove anos de seguimento de 1,70 (IC 95% 1,34-2,15; p>0,001).
Portanto, também foi atribuído “peso 2” no escore do ICC aos indivíduos com AVC
recorrente na admissão do estudo.
O ICC adicionando de AVC prévio ao evento índice no escore, também mostrou
que quanto maior a carga de comorbidades, pior o prognóstico de sobrevivência havendo
diferença significativa entre os grupos categorizados. Quando comparada a mediana de
sobrevivência em dias entre os grupos, novamente o grupo Muito grave apresentou pior
taxa, porém ligeiramente superior aos grupos subdivididos de acordo com o escore ICC
modificado por Goldstein e o acrescido de FA (mediana de sobrevivência, 679 dias, IC
95%, 522-836 dias, p<0,001) (Figura 10). O grupo com carga de comorbidades Muito
grave também apresentou diferença significativa quando comparada com o grupo sem
Nenhuma (p<0,001), Moderada (p<0,001) e Grave carga de comorbidades (p<0,001).
Também houve diferença significativa do grupo Grave quando comparada com Nenhuma
(p<0,001) e Moderada carga de comorbidades (p<0,001). A razão de risco de mortalidade
por todas as causas no ICC com inclusão do AVC prévio no escore (Tabela 6) foi maior
comparando com aos escores ICC calculados anteriormente. O risco de morrer nos
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pacientes com a carga de comorbidades Grave foi de 1,94 em seis anos (IC 95%, 1,223,08) e 2,34 (IC 95%, 1,44-3,80) em nove anos nos participantes com carga grave de
comorbidades. Nos participantes com carga Muito grave, as razões de risco foram
respectivamente maiores ao longo dos períodos avaliados: seis meses (RR, 1,95;
IC95%,1,29-2,95), um ano (RR,2,03; IC95%,1,34-3,08), três anos (RR,2,42,
IC95%,1,60-3,66), seis anos (RR,3,10; IC 95%, 2,03-4,74) e em até nove anos (RR, 3,74;
IC 95%, 2,39-5,86).
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Figura 10. Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier devido morte por todas as causas em até nove anos de seguimento entre os pacientes
acometidos por AVCi da coorte EMMA de acordo a gravidade do Índice de Comorbidades de Charlson- modificado por Goldstein a
crescido pela presença de AVC prévio, 2006-2014

Índice de Charlson categorizado
Nenhum: Peso = 0 (Referencia)
Moderado: Peso = 1
Grave: Peso = 2
Muito grave: Peso ≥ 3
Total

Medianas de tempo de sobrevivência (IC95%) de acordo com o Índice de Charlson categorizado
Mediana de tempo
IC 95%
Casos
Número de eventos/ Indivíduos
censurados Mediana (dias)
Limite inferior
Limite superior
39/125
86 (68,8%)
2.819
2.426
3.212
68/206
138 (67%)
2.884
2.694
3.074
114/213
99 (46,5%)
1.328
942
1.714
287/415
128 (30,8%)
679
522
836
508/959
451 (47%)
1.480
1.248
1.712

Tabela 6. Razão de risco cumulativa de mortalidade por todas as causas de acordo com a gravidade do Índice de Comorbidades de
Charlson acrescido da condição AVC prévio no escore nos 959 participantes da coorte EMMA, 2006-2014
180 dias
1 ano
3 anos
6 anos
9 anos
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
ICC
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
Sem ajuste
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
1,12 (0,76-1,67)
1,14 (0,77-1,7)
1,16 (0,79-1,73)
1,22 (0,82-1,81)
1,29 (0,87-1,93)
Grave
1,92 (1,33-2,76)** 2,00 (1,39-2,88)** 2,00 (1,39-2,87)** 2,21 (1,53-3,18)** 2,44 (1,68-3,55)**
Muito grave

2,79 (1,99-3,89)**

2,86 (2,05-4,00)**

3,02 (2,16-4,22)**

3,46 (2,47-4,84)**

3,91 (2,76-5,54)**

Ajustado idade e sexo
Nenhuma
Moderado

Referência (1,00)
1,07 (0,72-1,59)

Referência (1,00)
1,10 (0,74-1,64)

Referência (1,00)
1,13 (0,76-1,68)

Referência (1,00)
1,22 (0,82-1,81)

Referência (1,00)
1,36 (0,91-2,03)

Grave

1,64 (1,14-2,37)*

1,66 (1,15-2,39)*

1,66 (1,15-2,39)*

1,92 (1,33-2,77)*

2,17 (1,48-3,16)**

2,14 (1,53-3,01)**

2,19 (1,56-3,08)**

2,40 (1,71-3,37)**

2,87 (2,04-4,04)**

3,34 (2,34-4,76)**

Ajuste modelo
multivariado
Nenhuma
Moderado

Referência (1,00)
0,98 (0,61-1,58)

Referência (1,00)
1,01 (0,63-1,63)

Referência (1,00)
1,04 (0,65-1,68)

Referência (1,00)
1,18 (0,73-1,90)

Referência (1,00)
1,37 (0,84-2,25)

Grave

1,43 (0,91-2,25)

1,46 (0,93-2,30)

1,54 (0,98-2,43)

1,94 (1,22-3,08)*

2,34 (1,44-3,80)*

Muito grave

1,95 (1,29-2,95)*

2,03 (1,34-3,08)*

2,42 (1,60-3,66)**

3,10 (2,03-4,74)**

3,74 (2,39-5,86)**

Muito grave

ICC: Índice de Comorbidades de Charlson. IC: Intervalo de Confiança.
*P-valor <0,05
** P-valor <0,001
Modelo multivariado derivado das análises de regressão logística de Cox: ajustado por idade e sexo, Escala de Rankin modificada em 28 dias e nível educacional, hipertensão,
tabagismo e dislipidemia.
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4.3.6 Mortalidade por todas as causas relacionada ao Índice de Comorbidades de
Charlson com AVC prévio e fibrilação atrial no escore

Incorporando ao ICC a presença de AVC prévio e fibrilação atrial no escore, foi
demostrado também que quanto maior a carga de comorbidades (mediana de
sobrevivência com carga muito grave: 712 dias, IC 95%: 547-877 dias), pior o
prognóstico de sobrevivência havendo diferença significativa entre os grupos
categorizados (p<0,001), conforme demostrado na Figura 11. Quando comparada a
mediana em dias da estimativa de vida entre os grupos da carga de comorbidades, houve
diferença significativa nos grupos: Muito grave vs. nenhuma (p<0,001), Muito grave vs.
Moderada (p<0,001) e Muito grave vs. Grave (p<0,001). O grupo com carga de
comorbidades Grave apresentou diferença significativa quando comparada com o grupo
com Nenhuma (p<0,001) e Moderada carga (p<0,001).
O risco cumulativo de mortalidade (razão de riscos) foi somente significativo nos
pacientes com carga Grave de comorbidades em seis anos (RR, 1,98; IC 95%, 1,21-3,23)
nove anos (RR, 2,31; IC 95%, 1,38-3,85). Os participantes com a carga Muito grave de
comorbidades apresentou um risco aumentado de morrer quando comparado ao grupo
sem Nenhuma carga em todos os períodos avaliados: seis meses (RR, 1,90; IC 95% 1,242,91), um ano (RR, 1,96, IC 95% 1,27-3,01), três anos (RR, 2,22; IC 95%,1,45-3,41), seis
anos (RR, 2,68; IC 95%,1,74-4,13) em até nove anos (RR, 3,27; IC 95%, 2,07-5,18)
(Tabela 7).
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Figura 11. Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier devido morte por todas as causas em até nove anos de seguimento entre os pacientes
acometidos por AVCi da coorte E MMA de acordo com a gravidade do Índice de Comorbidades de Charlson- modificado por Goldstein
acrescido pela presença de AVC e FA prévios, 2006-2014

Medianas de tempo de sobrevivência (IC95%) de acordo com o Índice de Charlson categorizado

Índice de Charlson categorizado
Nenhum: Peso = 0 (Referencia)
Moderado: Peso = 1
Grave: Peso = 2
Muito grave: Peso ≥ 3
Total

Mediana de tempo
IC 95%
Número de eventos/ Indivíduos Casos censurados Mediana (dias) Limite inferior
Limite superior
32/112
80 (71,4%)
2.823
2.423
3.223
50/171
121 (70,8%)
2.896
2.720
3.072
88/176
88 (50%)
1.580
1.190
1.970
338/500
162 (32,4%)
712
547
877
508/959
451 (47%)
1.480
1.248
1.712

Resultados - 75

Tabela 7. Razão de risco cumulativa de mortalidade por todas as causas de acordo com a gravidade do Índice de Comorbidades de
Charlson acrescido da fibrilação atrial e AVC prévio no escore nos 959 participantes da coorte EMMA, 2006-2014
180 dias
1 ano
3 anos
6 anos
9 anos
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
Razão de Risco
ICC
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
IC95%
Sem ajuste
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
1,09 (0,70-1,70)
1,11 (0,71-1,72)
1,11 (0,71-1,72)
1,18 (0,76-1,84)
1,25 (0,80-1,97)
Grave
1,90 (1,27-2,85)*
1,95 (1,30-2,93)*
1,91 (1,28-2,87)*
2,15 (1,44-3,23)*
2,40 (1,58-3,64)**
Muito grave
2,96 (2,06-4,25)** 3,07 (2,14-4,41)** 3,26 (2,27-4,68)** 3,70 (2,57-5,32)** 4,26 (2,92-6,23)**
Ajustado idade e sexo
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
1,06 (0,68-1,65)
1,09 (0,70-1,69)
1,09 (0,70-1,70)
1,19 (0,77-1,86)
1,34 (0,85-2,11)
Grave
1,65 (1,10-2,48)*
1,66 (1,10-2,49)*
1,65 (1,10-2,48)*
1,92 (1,28-2,88)*
2,18 (1,43-3,32)**
Muito grave
2,25 (1,56-3,24)** 2,31 (1,60-3,34)** 2,53 (1,75-3,64)** 2,95 (2,04-4,26)** 3,51 (2,38-5,16)**
Ajuste modelo
multivariado
Nenhuma
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Referência (1,00)
Moderado
0,90 (0,53-1,52)
0,92 (0,54-1,55)
0,91 (0,54-1,54)
1,02 (0,60-1,73)
1,18 (0,68-2,04)
Grave
1,52 (0,93-2,46)
1,54 (0,94-2,50)
1,61 (0,99-2,62)
1,98 (1,21-3,23)*
2,31 (1,38-3,85)*
Muito grave
1,90 (1,24-2,91)*
1,96 (1,27-3,01)*
2,22 (1,45-3,41)** 2,68 (1,74-4,13)** 3,27 (2,07-5,18)**
ICC: Índice de Comorbidades de Charlson. IC: Intervalo de Confiança
*P-valor <0,05
** P-valor <0,001
Modelo multivariado derivado das análises de regressão logística de Cox: ajustado por idade e sexo, Escala de Rankin modificada em 28 dias e nível educacional, hipertensão,
tabagismo e dislipidemia.
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5.1 Principais achados do estudo

Dentre os 959 participantes com acidente vascular cerebral isquêmico da coorte
EMMA, que apresentaram uma taxa de sobrevivência de 47% em até nove anos de
seguimento, a presença individual de condições clínicas prévias assim como o perfil de
multimorbidades influenciaram no risco de mortalidade por todas as causas a curto e
longo prazo.
Nossos principais achados reafirmam as estatísticas anteriores descritas pelo GDB
2013 (Feigin et al., 2016), que demonstraram um aumento no número de pacientes com
AVC com multimorbidades e comprometimento funcional, sendo este último quase 30%
em sobreviventes pós-AVC seis meses após o evento agudo. A despeito de outros CVRF,
como a hipertensão, FA e AVC prévio, os quais não são considerados no escore de
Charlson modificado por Goldstein, um quarto dos pacientes da amostra foi classificado
como tendo um ICC Muito grave.
Ainda, verificamos que a carga individual de alguns CVRF, particularmente a
hipertensão, diabetes com complicações renais, AVC prévio e fibrilação atrial, adicionou
algum valor às estimativas de risco de mortalidade por todas as causas. Além disso, outras
comorbidades clínicas consideradas no ICC e analisadas aqui, como DAC, insuficiência
cardíaca, doença renal crônica, demência e câncer metastático em atividade também
foram preditores independentes de morte por todas as causas nesta coorte ao longo do
seguimento. Controversamente, a presença de dislipidemia demonstrou um risco inverso
de razões de mortalidade em todos os períodos.
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5.2 Perfil de multimorbidades associadas ao AVC

No presente estudo, as frequências de fatores de risco tradicionais e comorbidades
prévios ao evento cerebral isquêmico como HAS (93,3%), dislipidemia (58,4%), DM
(58,1%), tabagismo (34,8%), IC (30,7%), IRC (25,4%) e ICO (25%) excederam as taxas
previamente descritas em coortes de AVC na mesma faixa etária e subtipo de AVC,
incluindo amostras brasileiras (Goldstein et al., 2004; Chen et al., 2014; Cabral et al.,
2015). Estudos observacionais de base multicêntrica envolvendo países desenvolvidos e
em desenvolvimento relatam a presença de fatores de risco para o desenvolvimento de
AVC como HAS, tabagismo, diabetes, obesidade, consumo de álcool excessivo e
obesidade como sendo responsáveis pela carga da doença em torno de 90% (O´Donnel et
al., 2016; Feigin et al., 2016).
Comorbidades bastante frequentes em nossa amostra como HAS, diabetes e
insuficiência coronariana podem ainda ter contribuído ao longo do seguimento não só
para o aumento da mortalidade, como também provavelmente para o surgimento de outras
morbidades associadas no paciente pós-AVC.
Dentre elas a insuficiência cardíaca foi a comorbidade mais frequente. Dos 294
(30,7%) diagnósticos confirmados de insuficiência cardíaca por validação médica, 292
(30,4%) casos foram auto relatados previamente na admissão e confirmados por fração
de ejeção abaixo de 50% pelo ecocardiograma da internação. Apenas dois casos que não
possuíam história prévia foram confirmados com IC sistólica pelo exame de
ecocardiograma.
Dados do “National Health and Nutrition Examination Survey” (1999-2004) em
495 sobreviventes de AVC (acima de 20 anos) relataram uma prevalência de 14,8% de
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insuficiência cardíaca baseada em informação auto relatada pelos participantes da
pesquisa (Kesarwani et al., 2009).
Em um estudo populacional realizado em Taiwan com 3.678 indivíduos com
AVCh e 16.010 com AVCi, a frequência de casos de IC foi de 0,9% e 2,1%,
respectivamente. As informações das comorbidades desse estudo foram a partir de dados
de registro eletrônico hospitalar (Chen et al., 2014).
E por fim, o maior e mais longo estudo de seguimento que avaliou a mortalidade
por todas as causas após o AVC baseado nas informações do registro nacional de
pacientes na Dinamarca (“The Danish National Registry of Patients”) totalizando
219.354 hospitalizações tendo como causa principal o primeiro episódio de AVC,
mostrou uma prevalência de 8,1% de insuficiência cardíaca (Schmidt et al., 2014).
A segunda comorbidade mais frequente em nosso estudo foi a doença renal
crônica com uma taxa de 25,4%. Segundo o Sistema de Dados Renal dos Estados Unidos
(United States Renal Data System-USRDS) a hipertensão e diabetes são os fatores de
risco mais comumente associados à diminuição da taxa de filtração glomerular e
consequentemente doença renal crônica (DRC). Recente revisão sistemática também
encontrou uma associação entre tabagismo e progressão para DRC, a correlação tornouse mais significativa quando a carga de tabagismo excedeu 15 maços/ano (Elihimas
Júnior et al., 2014). Os dados desses estudos reforçam nossos achados que evidenciaram
a interposição de múltiplos fatores influenciando provavelmente no aparecimento de
outras comorbidades no paciente acometido por AVCi, pois a maioria da população do
presente estudo era hipertensa, mais da metade tinham diabetes e aproximadamente um
terço era fumantes.
Outra condição clínica bastante frequente encontrada na nossa amostra foi a
fibrilação atrial (19,4%), a qual além de ser um fator de risco para AVC, está associada
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frequentemente com a insuficiência cardíaca,

condições estas que conjuntamente

determinam uma maior mortalidade (Steger et al., 2004; Kimura et al., 2005; Frost et al.,
2007; Gattellari et al., 2011). Comparativamente ao nosso estudo, outros autores relatam
taxas similares ou até mais altas para FA em torno de 20-35% em pacientes acometidos
por AVCi (Steger et al., 2004; Kimura et al., 2005; Frost et al., 2007; Thygesen et al.,
2009; Hannon et al., 2010; Gattellari M et al, 2011).

5.3 Mortalidade por todas as causas de acordo com os fatores de risco
cerebrovasculares

Dentre os FRCV, foram identificados como principais preditores independentes
para o risco de morte por todas as causas de seis meses até nove anos a HAS, diabetes
com lesão no órgão alvo (renal), fibrilação atrial e AVC prévios ao evento índice.
Como era de se esperar, o fator de risco mais impactante foi a HAS, o que implicou
num risco de morte maior (em torno de três) em todos os períodos analisados. Da amostra
de mais 90% dos hipertensos, aproximadamente metade tomava algum medicamento para
controle dos níveis pressóricos pré-AVC, e mesmo após a alta hospitalar essa
porcentagem se manteve baixa, o que pode ter contribuído para risco de morte em torno
de três vezes em seis meses até nove anos pós-evento agudo.
A hipertensão é inegavelmente o fator de risco modificável mais importante para
o AVC. Estima-se que 25% ou mais dos acidentes vasculares cerebrais possam ser
atribuídos à hipertensão (Gorelick, 2002; Pedelty e Gorelick, 2004) e controle dos níveis
pressóricos está diretamente ligado à mortalidade pós-AVC (Luepker et al., 2006).
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Uma metanálise recente englobando ensaios clínicos, a qual avaliou a associação
do uso de anti-hipertensivos e desfechos fatais e não fatais pós-primeiro evento AVC,
reafirma a importância da redução dos níveis pressóricos para diminuição de AVC
recorrente e eventos cardiovasculares, incluindo mortalidade. Segundo os dados desta
metanálise, foi verificada uma redução no risco de morte por AVC ou incapacidade de
30% e mortalidade por CVD de 15% com o uso regular de anti-hipertensivos (Katsanos
et al., 2016).
Poderíamos aventar a hipótese, que além da baixa frequência, a má aderência
associada ao uso irregular das medicações anti-hipertensivas poderia ter contribuído para
o desfecho fatal de pior sobrevida nos hipertensos na coorte EMMA, porém dados de
aderência medicamentosa não foram avaliados.
Em relação ao risco de morte associada ao DM em pacientes com AVC, na
presente análise, observamos um risco aumentado de aproximadamente dois dentre
aqueles diabéticos com acometimento renal secundário após ajuste multivariado em até
nove anos pós-AVCi. Dentre os diabéticos sem acometimento renal presumido, este risco
não foi verificado em até nove anos.
No estudo brasileiro prospectivo baseado na pesquisa SABE (Saúde, bem-estar e
envelhecimento) conduzida no estado de São Paulo em uma amostra de 2.054 idosos com
idade ≥ 60 anos entre 2000 e 2006, indivíduos sem diabetes e com AVC prévio
apresentaram uma razão do risco relativo (RRR) aumentada de 3,43 (IC 95% 1,65-7,09),
e dentre aqueles com AVC prévio e diabetes essa associação de risco foi ainda maior
entre o período analisado (RRR, 4,4; IC 95% 1,15-16,56). Entretanto dentre os
participantes que tinham somente diabetes, a associação com mortalidade não apresentou
diferença estatística (RRR, 1,47 IC 95% 0,98-2,21 P=0,062) (Andrade et al., 2012). Os
dados desta pesquisa foram relatados pelos participantes entrevistados em
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suas residências, e diferentemente de nosso estudo, não há relatos sobre validação médica
e nem se havia informações sobre lesão renal ocasionada pela diabetes.
Apesar de dados prévios da própria coorte EMMA, revelarem uma razão de risco
aumentada para morte por todas as causas para aqueles indivíduos diabéticos com AVCi
em até quatro anos (RR, 1,45; 95% CI = 1,07-1,97) (Goulart et al., 2013); na presente
reanálise incluindo o seguimento até nove anos, a taxa de risco de morte para diabéticos
como um todo (com e sem lesão renal) com AVCi não apresentou significância estatística
(RR, 1,26; IC 95%, 0,99-1,59).
Schmidt e cols analisaram a razão de risco de mortalidade por todas as causas de
várias comorbidades individualmente em até cinco anos em um estudo prospectivo de
base populacional em 219.354 pacientes com primeira hospitalização por AVCi e AVCh.
Além da razão de risco (RR) de morte aumentada para aqueles com diabetes associada à
lesão de órgão alvo que foi de RR 1,50 (IC 95%, 1,39-1,62). A fibrilação atrial incutiu
num risco aumentado de morte de 1,28 (IC 95%, 1,23-1,32) em até cinco anos de
seguimento. Apesar das dissimilaridades entre o estudo de Schimdt e o nosso, as razões
de risco de morte aumentadas tanto para diabetes com lesão de órgão alvo assim como
para FA foram similares em ambas coortes (Schmidt et al., 2014).
O “Danish National Indicator Project” avaliou a associação de fatores de risco
clássicos para doenças cerebrovasculares e letalidade em 26.818 participantes após o
primeiro evento de AVCi em até um ano de seguimento. Dentre aqueles com fibrilação a
estimativa risco (OR) de morrer foi de 1,33 (IC 99%, 1,06-1,69) em um ano. Já os
indivíduos com diabetes, essa estimativa de risco foi de 1,57 (IC 99% 1,29-1,91) em um
ano. A estimativa de risco de morrer para quem era tabagista só teve diferença estatística
em um ano (OR, 1,27; IC 99%, 1,06-1,52). (Andersen et al., 2011). A despeito das
diferenças metodológicas e amostrais, e de termos analisados a estimativa de risco de
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ambos indivíduos acometidos por AVCi primeiro e evento recorrente, as estimativas de
risco para FA e tabagismo encontradas em um ano foram semelhantes as taxas do presente
estudo (vide Tabela 2).
Dados de base hospitalar de um estudo finlandês, “ The Finnish Care Register for
Health Care and Statistics Finland”, realizado em 970 participantes (15 e 49 anos) com
primeiro episódio de AVCi avaliou a mortalidade dos sobreviventes após 30 dias do
evento índice em 17 anos de seguimento (média de 10,2 (±4,3) anos de seguimento). Após
esse período 15,7% foram a óbito e 13,6% dos sobreviventes sofreram AVC recorrente
ao longo do seguimento. A recorrência do AVC em particular, foi o fator que apresentou
a maior a razão de risco (RR) de morte de quase 17 vezes em relação aos que não
apresentaram AVC recorrente (RR, 16,68; IC 95%, 2,33-119,56; P=0,005) (Aarnio et al.,
2014). Apesar das diferenças metodológicas, principalmente em relação a inclusão inicial
de casos primeiro evento e prévios de AVC no EMMA, que correspondeu a um terço da
amostra, e menor tempo de seguimento médio; nossa mortalidade foi bem superior (53%)
em relação ao estudo de Aarnio; esta diferença provavelmente ocorreu pela maior idade
da coorte EMMA (mediana de 70 anos) quase 10 anos mais velha que o estudo finlandês.
Além disso, de acordo com nossos achados a presença de AVC prévio à admissão no
estudo representou num aumento no risco de morte em curto e longo prazo comparando
com aqueles com primeiro AVC. A magnitude do risco observado para AVC recorrente
no estudo de Aarnio et al. (2014) foi muito superior ao nosso estudo. Os autores não
deixam claro as causas de risco de morte tão elevado para o AVC recorrente ao longo do
seguimento, porém a inclusão de uma parcela da população mais jovem (média de idade
62 anos) com outros possíveis riscos implícitos para a recorrência de AVC, tais como
trombofilias e doenças autoimunes, podem ter contribuído para esta diferença de risco
muito maior neste estudo comparativamente a razão encontrada no nosso estudo que foi
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em torno de 1,7 em quase todos os períodos analisados até nove anos de seguimento.
Dentre outras razões de risco, destacamos aqui o risco de morte para aqueles com diabetes
tipo 1 (RR, 4,15; IC 95%, 2,26–7,61), o qual no estudo finlandês que também foi bem
mais elevado comparativamente ao nosso estudo (Tabela 2), porém a de se atentar aqui
para diferenças em relação ao tipo de DM, que em nosso estudo foi em sua maioria do
tipo 2.
O estudo australiano de base populacional, “Perth Community Stroke Study”,
realizado em 251 indivíduos com primeiro episódio de AVC (isquêmico, hemorrágico ou
hemorragia subaracnóidea) em um período de 10 anos, teve como objetivo comparar a
letalidade dos indivíduos que tiveram primeiro episódio de AVC e recorrência ao longo
do seguimento. Nesse estudo, a taxa de recorrência de AVC (pelo menos um episódio
após evento índice) foi 25,5%, desses casos, 41% (IC 95%, 29-53) morreram em 30 dias.
A letalidade dos indivíduos que tiveram AVC recorrente foi estatisticamente maior
comparativamente as pessoas com primeiro episódio de AVC (41% vs. 22%, P=0,003).
Contudo, diferentemente do nosso estudo, não foi encontrada diferença significativa para
mortalidade devido AVC recorrente a longo prazo (Do 30º dia ao quinto ano de
seguimento e do sexto ao décimo ano). Neste estudo não foram calculadas razões de risco
de morte (Hardie et al., 2004).
Poucos estudos prospectivos em longo prazo foram realizados em países em
desenvolvimento, dentre eles uma coorte prospectiva realizada na cidade de Kolkata na
Índia, rastreou 100.802 pessoas e identificou 1.041 casos de AVC. A partir desses casos
foram selecionados 763 indivíduos com primeiro episódio de AVC tanto isquêmico
quanto hemorrágico para o seguimento de desfecho fatal em até sete anos. A mortalidade
total por AVC foi de aproximadamente 59% aos cinco anos e 61% aos sete anos. Durante
o seguimento total, a mortalidade geral foi significativamente maior em sujeitos com
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AVC recorrente em relação aos indivíduos com AVC primo (74,05% vs. 59,65%,
P=0,002) (Ray et al., 2013). Os autores desse estudo relataram que não foi possível
identificar os subtipos de AVC em todos os indivíduos, pois apenas 288 (37,4%) casos
tinham exame de tomografia computadorizada de crânio, sendo esta obtida em 30 dias
após a data do evento índice.
Finalmente, uma coorte de base populacional brasileira em seguimento na cidade
de Joinville realizada com 407 indivíduos com primeiro episódio de AVC do tipo
isquêmico, avaliou o risco de morte e recorrência de AVC pós-evento índice até três anos.
O risco cumulativo de morte devido AVCi cardioembólico foi de 3,6 (RR, 3,6; IC 95%,
1,9-5,8). Em relação a recorrência de AVC, foi descrito um risco foi 9% (35/407) em três
anos (Cabral et al., 2015).
Os principais estudos longitudinais que abordam risco de morte/sobrevida em
longo prazo pós-AVC, descrevem o prognóstico da recorrência do AVC após primeiro
evento índice ao longo do seguimento (Hardie et al., 2004; Ray et al., 2013; Aarnio et al.,
2014; Cabral et al., 2015). Em nosso estudo a comparação em relação ao risco de morte
foi realizada entre AVC primo e prévio a partir dos dados adquiridos na internação pelo
evento índice ou informações médicas prévias contidas nos prontuários validados pelo
médico pesquisador responsável pelo estudo EMMA. A despeito de diferenças
metodológicas, os riscos associados a presença de AVC prévio em nossa amostra foram
equiparáveis, em termos de magnitude, com alguns estudos de base populacional que
avaliaram AVC recorrente com tempos de seguimento semelhantes (Hardie et al., 2004;
Cabral et al., 2015).
Por último, apesar da alta frequência da dislipidemia (LDL-colesterol ≥ 130mg/dl
e ou uso de algum hipolipemiante) na amostra, este foi o único FRCV associado
inversamente ao risco de morte em todos os períodos analisados após o ajuste
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multivariado. Esse efeito “ protetor” poderia ser justificado pela menor frequência de
outros fatores de risco dentre os dislipidêmicos, porém a frequência de alguns FRCV tais
como DM e ICO foram menores nestes pacientes também. Apesar de controverso,
estudos prévios também já descreveram este efeito da estatina/hipercolesterolemia na
mortalidade dentre os indivíduos acometidos por AVC (Ní Chróinín et al., 2013;
Yeramaneni et al.; 2016), porém este feito parece estar mais associado ao uso da estatina
como benéfica na redução de mortes pós-AVC (Ní Chróinín et al., 2013). Na metanálise
realizada por Chróinín e cols envolvendo 27 estudos (113.148 indivíduos), dentre os
estudos observacionais analisados, o uso da estatina foi associada a menor mortalidade
em 90 dias e um ano pós-AVC, porém não foi observada redução de mortalidade
estatisticamente significativa nos ensaios clínicos randomizados envolvendo terapias
antitrombóticas (Ní Chróinín et al., 2013).
No estudo populacional recente realizado por Yeramaneni e cols foi avaliada a
relação da dislipidemia em associação ou não à estatina na mortalidade por todas as
causas de 3.813 pacientes com AVCi em até três anos de seguimento. No grupo de
pacientes com dislipidemia que usavam estatina o risco de morte esteve diminuído em
todos os períodos analisados, mesmo após o ajuste multivariado: em 30 dias (RR, 0,51;
IC 95%, 0,37-0,72), um ano (RR, 0,62; IC 95%, 0,51-0,74) e em três anos (RR, 0,69; IC
95%, 0,60-0,80). Porém no grupo de pacientes com dislipidemia que não usavam estatina,
a razão de risco também foi diminuída em 30 dias (RR, 0,65; IC 95%, 0,46-0,92), um ano
(RR, 0,73; IC 95%, 0,59-0,90) e em três anos (RR, 0,83; IC 95%, 0,70-0,98) (Yeramaneni
et al., 2016).

De qualquer forma, o provável mecanismo biológico via proteção

endotelial, anti-inflamatória, antitrombótica ou antioxidante que poderia estar envolvido
no efeito protetor provável da estatina ou da dislipidemia na sobrevida pós-AVC precisa
ser melhor elucidado (Chen et al., 2003).
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5.4 Mortalidade por todas as causas de acordo com o perfil de multimorbidades com
foco no Índice de Comorbidades de Charlson

Em relação ao valor prognóstico individual das outras comorbidades clínicas
contidas no ICC, encontramos que os riscos cumulativos de morte derivados dos modelos
de Cox multivariados para DAC, IC foram acima de um e para IRC esteve em torno de
dois em todo período analisado (seis meses até o período de nove anos). O risco de morte
dentre aqueles com câncer metastático em atividade foi em torno de cinco apenas após a
fase subaguda, ou seja, após um ano do evento cerebral índice. Para aqueles com
diagnóstico de demência, a razão de risco para mortalidade por todas as causas, entretanto
foi um pouco maior do que o descrito por alguns estudos prévios (Schimdt et al., 2014),
sendo o risco de morte cumulativo em torno de dois, principalmente após seis anos do
evento agudo em nosso estudo.
Apesar das diferença de metodologia, principalmente relacionados a população de
estudo, tempo de seguimento ( maioria dos estudos até um ano) e forma de análise do
ICC ( níveis categorização); a maior frequência de algumas comorbidades tais como IC,
DAC e IRC na nossa amostra comparativamente a de outros estudos, os quais avaliariam
o perfil de comorbidades, incluindo ICC em amostras de AVCi (Goldstein et al., 2004;
Solberg et al., 2007; Arnold et al., 2008; Jiménez Caballero et al., 2013; Denti et al., 2015;
Schmidt et al.,2014; Chen et al., 2014), pode ter resultado em riscos de morte mais
elevados para aqueles pacientes que pontuaram acima de dois (no mínimo carga grave)
no ICC nesta subamostra do EMMA.
Nossos principais resultados em relação ao Charlson revelaram que em indivíduos
com AVCi e carga de comorbidades Grave (peso 2) ou principalmente Muito grave (peso
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maior ou igual a três), o ICC foi preditor independente de morte/sobrevida (RR em torno
de dois para ambos os grupos) em curto e longo do estudo EMMA. Apartir de seis anos
o risco de morte se revelou acima de três para o grupo de pacientes classificados como
tendo um ICC Muito grave.
A associação de risco de multimorbidades com o mau prognóstico usando ICC
também foi proposta por outros estudos prospectivos realizados em países desenvolvidos,
principalmente em indivíduos acometidos por AVCi de base hospitalar e populacional
com número de participantes bastante variável e no geral com seguimento até um ano
(Goldstein et al., 2004; Solberg et al., 2007; Arnold et al., 2008; Jiménez Caballero et al.,
2013; Denti et al., 2015; Chen et al., 2014). Apenas um estudo realizado em amostra
populacional apresentou seguimento acima de um ano (Schmidt et al.,2014).
Semelhante ao nosso estudo, Goldstein et al. (2004) analisaram a probabilidade
de morte numa coorte de 960 pacientes acometidos por AVCi primo episódio (68 anos ±
9,5 anos), porém em até um ano de seguimento apenas. Assim como em nosso estudo, na
coorte de Goldstein não foram considerados a hemiplegia ou antecedente de doença
cerebrovascular no escore de Charlson, porém em nosso estudo testamos o ICC
adicionado de FA e AVC prévio, que não modificou materialmente os riscos derivados
do ICC modificado por Goldstein para os grupos com alta carga (Grave e Muito Grave)
após seis anos de seguimento. Ainda no estudo de Goldstein, o escore do ICC foi
analisado como carga de comorbidades baixa (peso = 0 ou 1) e alta carga de comorbidades
(peso ≥ 2). Ajustando-se para gravidade do AVC na regressão logística, foi demostrado
que os pacientes que possuíam uma alta carga de comorbidades do ICC apresentaram
uma probabilidade de 72% de morrer em um ano (P=0,001). Assim como, o aumento de
“1-ponto” no escore do ICC esteve independentemente associado com aumento de 29%
de chances de morrer em um ano (P<0,001).
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No estudo de base hospitalar norueguês, realizado dentre os pacientes do
departamento de neurologia, foram avaliados 442 indivíduos (idade média de 76 anos)
com AVCi e AVCh (primo e evento prévio) por um período de um ano. Ao analisar o
risco de mortalidade na análise univariada, o aumento de “1-ponto” no escore do ICC
significou um aumento na razão de chances de 1,24 (IC 95%, 1,08-0,43; P=0,003).
Quando analisado o risco de mortalidade na regressão logística multivariada ajustada por
idade, escala canadense neurológica e subtipo de AVC, a razão de chances para cada
aumento de “1-ponto” no ICC foi de 1,33 (IC 95%, 1,13-1,56; P= 0,001). No estudo de
Solberg foi utilizado o ICC original sugerido por Charlson e cols (1987) e a estimativa do
risco foi a RC em um ano para cada aumento de “1-ponto” no escore do ICC. Em nosso
estudo o ICC foi o modificado por Goldstein, categorizado em quatro estratos e além
disso, a razão de risco foi cumulativa avaliada periodicamente até nove anos. Apesar
dessas diferenças metodológicas, o risco de morte baseado no ICC foi aumentado e
consistentemente persistiu após o ajuste multivariado em ambas coortes até um ano
(Solberg et al., 2007).
Em outro estudo longitudinal de base hospitalar suíço, 1.004 pacientes bem mais
jovens (idade média de 35,8 anos) acometidos por AVCi (primo evento) foram
acompanhados por três meses e foi utilizado o escore do ICC original como preditor de
mortalidade nesse período. Neste estudo o ICC foi avaliado como variável contínua e a
média do escore foi bem inferior a carga referida nosso estudo (0,84 para aqueles com
idade acima de 45 anos vs. Dois pontos em nosso estudo). A despeito do menor
seguimento e da baixa carga de comorbidades na população do estudo suíço; até porque
esses indivíduos eram 40 anos mais jovens em relação a nossa população, uma maior
carga de comorbidades, assim como diabetes, também foram independentemente
associados a uma maior mortalidade em curto prazo (P= 0,001) (Arnold et al., 2008).
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Na coorte espanhola de base hospitalar realizada com 152 indivíduos acometidos
por AVCi e AVCh verificou-se a associação de risco de morte relacionada à carga de
comorbidades baseada no ICC original de Charlson em até seis meses. Após seis meses
do evento agudo foi observado na regressão logística univariada que aqueles com alta
carga de comorbidades (escore do ICC ≥ 2) apresentaram de 68,4% de chance de morrer
(P<0,001). Foi observado também que cada “1-ponto” de acréscimo no escore do ICC
houve um aumento de 21% de chances de morrer em seis meses (P=0,001) (Jiménez
Caballero et al., 2013). Apesar das diferenças metodológicas e menor frequência de
comorbidades de base tais como HAS, DM, DAC, IC e IRC, assim como em nosso
estudo, os autores encontraram que mesmo após o ajuste multivariado (sexo, idade, escala
de gravidade do AVC (NIHSS), HAS, DM, dislipidemia tabagismo, subtipo do AVC e
escore de funcionalidade de Rankin de base) não houve modificação na associação entre
risco de morte e o ICC.
Distintos resultados, entretanto, foram descritos pelo estudo retrospectivo italiano
de base hospitalar realizado com os dados de 297 indivíduos (idade média 83 ± DP 6,9
anos) com primeiro evento de AVCi (2001-2011) no qual calculou-se o valor prognóstico
do ICC modificado por Goldstein et al. (2014) para avaliar funcionalidade e mortalidade
em até um mês. Apesar da alta frequência de algumas comorbidades como DAC (37,7%),
não foi observada relação estatisticamente significativa entre o risco de morte em até um
mês e o ICC modificado por Goldstein. Os pacientes que possuíam alta carga de
comorbidades (escore ≥ 2) apresentaram um aumento da mortalidade em relação aos que
tinham baixa carga de comorbidades (19% vs. 10,5%), porém sem diferença estatística
(P=0,07). Assim como, quando se analisou a razão de risco de mortalidade em 30 dias,
não houve diferença estatística em nenhum modelo de ajuste, mesmo modificando os
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pesos das comorbidades no escore baseado na razão de risco individual de cada
comorbidade avaliada no estudo (Denti et al., 2015).
Outros estudos descritos acima evidenciaram a associação de risco de morte em
curto prazo (três a seis meses) (Arnold et al., 2008; Jiménez Caballero et al., 2013),
incluindo o presente estudo. No estudo italiano, o ICC modificado não mostrou ter um
valor prognóstico em curto prazo de mortalidade, e uma das explicações que os autores
defendem é que esse índice de comorbidades tenha sido desenvolvido originalmente para
predizer de risco de mortalidade no período de um ano. Em contrapartida no nosso estudo
encontramos aumento do risco de morte em menos de um ano (seis meses) dentre os
indivíduos acometidos por carga grave de comorbidades (escore =2) no ICC modificado
por Goldstein e no ICC modificado com acréscimo da FA (tabela 4 e tabela 5). Assim
como, dentre aqueles com carga muito grave de comorbidades (escore ≥ 3) nos quatro
modelos modificados propostos para ICC [modificado por Goldstein (tabela 4), ICC
acrescido de FA (tabela 5), ICC acrescido de AVC prévio (tabela 6) e ICC acrescido de
FA e AVC prévios (tabela 7)].
No estudo prospectivo baseado no Registro Nacional de Óbitos de Taiwan
“National Death Registry of Taiwan” no qual foram incluídos 3.678 casos de AVCh e
16.010 casos de AVCi durante 18 anos de estudo, realizou uma avaliação da mortalidade
por todas as causas de acordo com o perfil de multimorbidades um ano após o AVC. Os
pesquisadores verificaram um aumento de mortalidade em ambos os subtipos de AVC
(AVCi e AVCh) em grupos categorizados com alta carga de comorbidades. A razão de
risco de mortalidade ajustado por idade e sexo nos indivíduos acometidos por AVCi foi
de 1,83 (IC 95%, 1,66-2,02) para o índice de Charlson entre 2-4 pontos e de 4,94 (IC
95%, 4,07-6,01) para os que tiveram pontuação maior que 4 (Chen et al., 2014). Apesar
de não usarmos as mesmas categorias do ICC, as razões de risco de morte também foram
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aumentadas, principalmente para o grupo Muito grave de carga comorbidades ao longo
de todo seguimento do nosso estudo.
No estudo de Taiwan também foram calculadas as razões de risco (RR-HR)
individuais para algumas comorbidade que compõe o ICC original. Em especial na
subamostra de AVCi, os RR mais elevados foram verificados para DAC (RR: 1,95; IC
95%, 1,56-2,43) e insuficiência cardíaca (1,80; IC95%, 1,46-2,22). Em nosso estudo
durante mesmo período, os riscos (RR) encontrados para estes comorbidades foram de
1.41 (IC95%, 1.10-1.81) para DAC e de 1,20 (IC95%, 0.94-1.52) para IC. No entanto, o
risco individual de mortalidade por todas as causas de DRC foi semelhante em ambos
estudos: Chen et al (HR, 1,88; IC95%, 1,47-2,39) vs. nosso estudo (HR, 1,91; IC95%,
1,66- 2,20). Semelhante aos nossos achados, o risco global de diabetes não foi detectado
nesta coorte. No entanto, quando avaliamos o risco individual de diabetes com
insuficiência renal, observou-se um risco aumentado de morrer durante o seguimento,
particularmente em um ano, a razão de risco foi de 1,58 (IC 95%: 1,20-2,06) e se manteve
ao longo de nove anos. Outros riscos relacionados a outras comorbidades como demência
e tumor metastático ativo, os quais também foram avaliados em nossa coorte, não foram
descritos no estudo de Chen e cols (11).
Finalmente, a coorte de base populacional que usou como fonte de dados todos os
registros hospitalares da Dinamarca evoluiu 194.594 casos de primeiras hospitalizações
tendo como causa principal o AVCi entre 1994-2011 (Schmidt et al.,2014). Os autores
calcularam as razões de morte padronizadas para 30 dias, um e cinco anos e, assim como
em nosso estudo foram calculadas as razões de risco individuais para cada comorbidade
clínica, além do risco para as categorias do Índice de Charlson modificado por Goldstein
(Nenhuma, um ponto- Moderado, dois pontos-Grave e ≥ três pontos-Muito grave). Neste
estudo foram excluídos os casos de hemiplegia e doença cerebrovascular prévios.
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Mais uma vez, apesar das frequências de comorbidades serem bem menores na
coorte norueguesa comparado ao nosso estudo, na coorte de Schimdt encontraram-se
taxas de mortalidade (ajustadas por idade, sexo e comorbidades pré-existentes) também
aumentadas. Comparativamente as taxas referentes a seis anos do nosso estudo, no estudo
de Schimdt em cinco anos, as taxas de morte foram semelhantes para insuficiência
cardíaca (RR, 1,37; IC95%, 1,32-1,42), assim como FA e diabetes (vide tópico
mortalidade e fatores de risco cardiovasculares). Para as demais comorbidades tais como
DAC, DM com lesão de órgão alvo, demência e câncer metastático em atividade nossas
taxas foram maiores após seis anos.
Ainda no estudo Schimdt, em relação ao escore de Charlson, foi observado um
aumento progressivo no risco de morte para aqueles com carga moderada de
comorbidades (escore = 1), grave (escore =2) e muito grave (escore ≥ 3) em todos os
períodos avaliados no estudo para aqueles indivíduos com AVCi. Em particular as taxas
de mortalidade ajustadas por idade e sexo em cinco anos foram de 1,54 (IC 95%, 1,481,59), 1,76 (IC 95%, 1,70-1,82) e 2,66 (2,57-2,75) para os grupos com carga de
Moderada, Grave e Muito grave, respectivamente. Apesar de não encontrarmos um
aumento do risco de morte para categoria moderada de comorbidades em nosso estudo,
os riscos para as categorias Grave e Muito grave foram até maiores em nossa coorte após
seis anos (Tabela 4).
Nosso estudo ainda demostrou que a presença de AVC e a fibrilação atrial prévios
quando adicionadas no escore do ICC não demonstraram no geral diferenças
significativas e em termos de magnitude no aumento do risco de morrer em curto e em
longo, particularmente para a categoria Muito grave quando comparada com os valores
do ICC proposto por Goldstein na mesma categoria. Do nosso melhor conhecimento
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nenhum estudo prévio avaliou o valor prognóstico do ICC modificado por Goldstein
acrescido desses dois fatores de risco cerebrovasculares.

5.5 Forças do estudo

Nosso estudo foi a primeira coorte a demonstrar o valor prognóstico individual
dos fatores de risco cerebrovasculares e outras comorbidades clinicas contrapondo com o
valor das multimorbidades através do Índice de Comorbidades de Charlson em uma
população com baixo nível socioeconômico. Avaliamos através deste estudo o risco de
morte associado a presença de comorbidades prévias ao AVCi em curto e longo prazo.
O Estudo EMMA é uma das poucas coortes prospectiva de AVC em andamento
no Brasil para o seguimento de desfechos fatais e não fatais demonstrados em publicações
anteriores, que vão desde a epidemiologia do AVC até a mortalidade e fatores de riscos
associados à doença cerebrovascular (Goulart et al., 2010; Fernandes et al., 2012a;
Fernandes et al., 2012b; Goulart et al., 2012a; Goulart et al., 2012b; Barros et al., 2013;
Goulart et al., 2013; Baccaro et al., 2014).
Além disso, o presente estudo apresenta como ponto forte o processo de validação
tanto dos casos de AVC como dos fatores de risco cerebrovasculares e comorbidades
clínicas contidas no ICC, o qual foi inteiramente supervisionado pela pesquisadora
médica responsável pelo estudo. Através deste processo, pudemos confirmar as taxas
relativamente elevadas de hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, AVC prévio,
insuficiência cardíaca, doença renal crônica na coorte e que contribuíram para um risco
de morte elevado ao longo do seguimento.
Finalmente, os resultados apresentados neste subestudo reforçam a importância
do monitoramento de comorbidades em indivíduos pós AVC. Estratégias de prevenção e
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tratamento, particularmente no Brasil que possui as taxas mais elevadas de doenças
cerebrovasculares na América Latina, podem refletir em uma melhoria da qualidade de
vida e redução nas taxas de morbidade e mortalidade após o AVC (Lotufo et al., 2013).

5.6 Limitações do estudo

Nosso estudo tem algumas limitações, tais como a não inclusão dos casos de
AVCh, pois em nossa amostra o número foi relativamente baixo (n = 193), o que
impossibilitou análises mais aprofundadas neste subtipo de AVC em relação às
comorbidades.
Outra limitação foi a falta de informações sobre os casos de AVC recorrentes ao
longo do seguimento, computamos na entrada do estudo casos recorrentes que
corresponderam aos indivíduos com história de AVC prévio ao evento índice. Assim
como, informações sobre outros fatores de exposição pós-AVC não foram computados
para o presente estudo pois estão em fase de checagem de banco de dados. Em nosso
estudo utilizamos o ICC, pois este escore propõe somente informações de comorbidades
referentes a data ou prévias à internação hospitalar pelo AVC sem considerar os eventos
(cardiovasculares, infecciosos e/ou comorbidades) que aconteceram ao longo do tempo
de seguimento da coorte.
A análise de sobrevivência em nosso estudo teve como base somente a
mortalidade por todas as causas. Análises de mortalidade por causa específica ainda estão
em fase de validação na coorte EMMA.
Finalmente, o cálculo da razão de risco foi cumulativo devido à falta de número
absoluto de casos com seguimento completo até nove anos para o cálculo da razão de
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morte/ ano (período inclusão 2006- 2014). A saber, a taxa de perda nesta subamostra foi
de 11%, porém esta taxa não excedeu 30 dias do seguimento previsto para atualização do
status vital.
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Fatores de risco cerebrovasculares clássicos tais como HAS, FA, AVC, assim
como DAC, demência, DRC prévios ao evento índice e câncer metastático em atividade,
foram preditores independentes de morte em curto e longo prazo em pacientes com AVCi.
Além disso, nossos dados reforçam o valor prognóstico das multimorbidades avaliadas
pelo escore de Charlson modificado por Goldstein. Uma alta carga de comorbidades
avaliada através do Índice de Comorbidades de Charlson derivou significativos e
constantes riscos de morte em torno de duas a três vezes em comparação àqueles com
AVCi sem comorbidades em até nove anos na coorte EMMA.
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1. Avaliar e validar novos casos de fibrilação atrial e demais comorbidades na coorte
EMMA.
2. Atualizar o banco de dados para causas específicas de mortalidade com base
nos dados fornecidos pela prefeitura de São Paulo (PRO-AIM), Estado de São Paulo
(SEADE) e pelo Ministério da Saúde.
3. Analisar as informações de desfechos não fatais tais como, recorrência de AVC,
internações hospitalares, medicamentos de uso crônico, comorbidades ao longo do
seguimento.
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