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RESUMO 

Bruno TC. Prognóstico associado à terapêutica de reperfusão em pacientes com 

síndrome coronariana aguda: avaliação de mortalidade em curto e longo prazo no estudo 

ERICO (Estratégia de Registro de Insuficiência Coronariana) [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

Introdução: O prognóstico em longo prazo pós-síndrome coronariana aguda (SCA) na 

atenção secundária não é bem conhecido. A gravidade da doença arterial coronariana 

(DAC) e a terapia de reperfusão realizada na fase aguda foram avaliadas como preditores 

de mortalidade em curto e longo prazo nos participantes da coorte prospectiva Estratégia 

de Registro de Insuficiência Coronariana (ERICO), em andamento no Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP). Objetivo: Nosso objetivo foi 

comparar o prognóstico em curto e longo prazo pós-SCA de acordo com a gravidade da 

doença obstrutiva e a estratégia terapêutica adotada: (1) terapia medicamentosa exclusiva, 

(2) angioplastia transluminal percutânea coronária (ATPC) e (3) revascularização do 

miocárdio (RM) na sobrevida de quatro anos em pacientes atendidos do ERICO. 

Métodos: Foram realizadas análises de sobrevida por curvas de Kaplan-Meier e modelos 

de riscos proporcionais de Cox [razão de risco (RR) com respectivo intervalo de confiança 

(IC) de 95% para avaliar mortalidade por todas as causas, por doença cardiovascular 

(DCV) e por doença arterial coronariana (DAC) de acordo com a obstrução coronariana 

≥ 50%: sem obstrução (grupo de referência), 1 vaso, 2 vasos ou múltiplos vasos (≥ 3 vasos 

obstruídos)]. A mortalidade em longo prazo também foi avaliada de acordo com três 

estratégias terapêuticas adotadas pós-SCA (terapia medicamentosa exclusiva, ATPC ou 

RM) em 800 adultos durante quatro anos de acompanhamento. As RR são apresentadas 

sem ajuste e ajustadas para possíveis fatores de confusão em 180 dias, um, dois, três e 



 

xv 

quatro anos de acompanhamento após SCA. Resultados: Taxas de sobrevida mais baixas 

foram detectadas entre indivíduos com obstrução de múltiplos vasos (todas as causas, 

DCV e DAC, p Log-rank <0,0001). Após ajustes multivariados, indivíduos com 

obstrução de múltiplos vasos [RR; 2,33 (IC 95%; 1,10-4,95)] e obstrução de 1 vaso [RR; 

2,44 (IC 95%; 1,11-5,34)] apresentaram os maiores riscos de mortalidade por todas as 

causas em quatro anos de acompanhamento quando comparados àqueles sem obstrução. 

Em relação à terapêutica adotada, taxas de sobrevida mais baixas foram detectadas entre 

os indivíduos submetidos à RM (todas as causas e DCV, p Log-rank <0,0001). A RM foi 

relacionada à mortalidade por DAC após ajuste por idade e sexo [RR: 2,19 (IC 95%: 1,05-

4,55)]. No entanto, esse risco perdeu significância no modelo multivariado. A ATPC foi 

associada à menor probabilidade de eventos fatais durante o acompanhamento de quatro 

anos: todas as causas [RR multivariado: 0,42 (IC 95%: 0,27-0,65)], DCV [RR: 0,39 (IC 

95%: 0,23-0,69)] e DAC [RR multivariado: 0,33 (IC 95%: 0,15-0,72)], respectivamente, 

em comparação com aqueles submetidos a tratamento medicamentoso exclusivo. 

Restringimos análises a pacientes apenas com IAMSSST para avaliar a mortalidade em 

longo prazo para obstrução e estratégia terapêutica. Os resultados não alteraram a direção 

dos principais achados. Conclusões: Não apenas a obstrução de múltiplos vasos, mas 

também os pacientes com obstrução de 1 vaso, apresentaram alto risco de mortalidade 

pós-SCA até quatro anos de seguimento. Esses achados destacam a importância de se ter 

uma melhor abordagem no tratamento e controle da fatores de risco cardiovascular 

mesmo em indivíduos aparentemente de baixo risco atendidos em uma atenção 

secundária. Além disso, no ERICO, a ATPC foi associada a melhor prognóstico, 

principalmente em relação à mortalidade por DAC após quatro anos do evento índice. 

Descritores: Síndrome coronariana aguda; Doença da artéria coronariana; Mortalidade; 

Sobrevida; Angioplastia coronária com balão; Revascularização do miocárdio.  
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ABSTRACT 

Bruno TC. Prognosis associated with reperfusion therapy in patients with acute coronary 

syndrome: evaluation of short- and long-term mortality in the ERICO study (Strategy of 

Registry of Acute Coronary Syndrome) [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

Introduction: Long-term prognosis post-acute coronary syndrome (ACS) in secondary 

care is not well-known. The severity of the coronary artery disease (CAD) and the 

reperfusion therapy employed post-ACS were evaluated as predictors of short and long-

term mortality of participants in a prospective cohort study, the Strategy of Registry of 

Acute Coronary Syndrome (ERICO), conducted at the University Hospital of the 

University of São Paulo (HU-USP). Objective: We aimed to compare short- and long-

term prognosis post-ACS according to the severity of the obstructive disease and 

according to three therapeutic strategy adopted: (1) exclusive medical therapy, (2) 

percutaneous coronary intervention (PCI), and (3) coronary artery bypass grafting 

(CABG), regarding survival rates in a four-year follow-up of participant patients in the 

ERICO study. Methods: We performed survival analyses by Kaplan-Meier curves and 

Cox proportional hazards models [hazard ratios (HR) with respective 95% confidence 

interval (CI) to evaluate cumulative all-cause, cardiovascular disease (CVD) and CAD 

mortality according to the coronary artery obstruction ≥50%: no-obstruction (reference 

group), 1-vessel, 2-vessel, multivessel (≥ 3 obstructed vessels)]. Long-term survival was 

also evaluated for three different therapeutic strategies adopted post-ACS (exclusive 

medical therapy, PCI, or CABG) among 800 adult patients from the ERICO study during 

a 4-year-follow-up. HR are presented as crude and further adjusted for potential 

confounders at 180 days, one, two, three and four years after an ACS event. Results: 
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Poorer survival rates were detected among individuals with multivessel-disease (all-

cause, CVD and CAD, p-log rank <0.0001). After multivariate adjustments, individuals 

with multivessel-disease [HR; 2.33 (CI 95%; 1.10-4.95)] and 1-vessel-disease patients 

[HR; 2.44 (CI 95%; 1.11-5.34)] had the highest risk for all-cause mortality compared to 

those with no obstruction at 4-year follow-up. Regarding the different therapeutic 

strategies, poorest crude survival rates were detected among individuals who underwent 

CABG (all-cause and CVD, p-log rank <0.0001). CABG was related to CAD mortality 

after age and sex adjustments [HR: 2.19 (95% CI: 1.05-4.55)]. However, this risk lost 

significance in the full model. PCI was associated to lower probability of fatal events 

during 4-year follow-up: all-cause [multivariate HR: 0.42 (95% CI: 0.27-0.65)], CVD 

[HR: 0.39 (95% CI: 0.23-0.69)] and CAD [multivariate HR: 0.33 (95% CI: 0.15-0.72)] 

respectively, compared to those submitted to exclusive medical therapy. We restrict our 

analysis to non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) patients to assess the long-

term survival according to the obstruction and the therapeutic strategy. The results did 

not change the direction of our findings. Conclusions: Not only multivessel obstruction 

but also 1-vessel obstruction patients had high long-term mortality risk post-ACS in the 

four-year follow-up. These findings highlight the importance of having a better approach 

in the treatment and control of cardiovascular risk factors (CVRF) even for apparently 

low risk individuals attended in a secondary care. Furthermore, PCI, in the ERICO study, 

was associated to better prognosis, particularly regarding CAD survival after four years 

of the index event. 

Descriptors: Acute coronary syndrome; Coronary artery disease, Mortality; Survival; 

Angioplasty, balloon coronary; Myocardial revascularization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Identificação da proposta 

A doença cardiovascular (DCV), principalmente a doença arterial coronariana 

(DAC), ainda é a principal causa de morte no mundo, inclusive no Brasil (Ribeiro et al., 

2016; GBD 2016 Causes of Death Collaborators et al., 2017). A síndrome coronariana 

aguda (SCA), que inclui angina instável (AI), infarto agudo do miocárdio (IAM) com 

elevação do segmento (IAMCSST) e infarto do miocárdio sem supradesnivelamento do 

segmento ST (IAMSSST), representa um grave problema de saúde pública em todo 

mundo, porém a carga da doença é mais impactante em países de renda média-baixa como 

o Brasil. Em países de alta renda, a investigação dos fatores de risco para SCA, o 

desenvolvimento de programas comportamentais, medicamentos, procedimentos 

intervencionistas e diretrizes fornecem as ferramentas mais efetivas para prevenir e tratar 

eventos coronarianos e consequentemente reduzir a morbimortalidade (Vedanthan et al., 

2014). 

A maioria dos dados que relatam prognóstico em longo prazo em indivíduos com 

DAC são de estudos prospectivos realizados em países desenvolvidos (Maddox et al., 

2014; Cheruvu et al., 2016; Maroszyńska-Dmoch e Wożakowska-Kapłon, 2016). Em 

estudos realizados em centros especializados com unidades de cardiologia de nível 

terciário, as taxas de mortalidade em longo prazo mais elevadas foram descritas entre 

aqueles com maior gravidade da DAC e com maior número de vasos obstruídos, em 

comparação com aqueles pacientes sem obstrução (<50%) (De-Ferrari et al., 2014; 

Pasupathy et al., 2015; Pizzi et al., 2016). 

Além disso, apesar da melhora do tratamento cardiovascular com técnicas 

cirúrgicas e do surgimento de stents farmacológicos (Roffi et al., 2016), estudos 
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internacionais e multicêntricos recentes que compararam diferentes estratégias 

terapêuticas adotadas após SCA, como a angioplastia transluminal percutânea coronária 

(ATPC), cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) ou tratamento medicamentoso 

exclusivo, restringiram suas amostras a pacientes com IAMSSST. Tais estudos revelaram 

achados controversos sobre o impacto desses tratamentos na mortalidade (Boden et al., 

1998; McCullough et al., 1998; Savonitto et al., 2012; Wijeysundera et al., 2016). 

No Brasil, além do envelhecimento populacional que contribui para uma maior 

carga de fatores de risco cardiovascular, a desigualdade socioeconômica afeta 

diretamente o atendimento na fase aguda devido à falta de acesso a centros cardiológicos 

especializados terciários na rede pública, tornando-se uma barreira para um tratamento 

mais eficaz e, provavelmente, sendo um dos responsáveis pelas altas taxas de mortalidade 

observadas no país nas últimas décadas (Ribeiro et al., 2016). 

As estatísticas nacionais revelam uma maior mortalidade entre indivíduos de 

estratos sociais mais baixos, trabalhadores e população com idade mais jovem, em 

comparação com as populações mais ricas (Vedanthan et al., 2014; Ribeiro et al., 2016). 

Nesse cenário, a sobrevida em longo prazo, assim como a estratégia terapêutica 

mais adequada, não é bem conhecida entre os pacientes atendidos, após um evento de 

SCA, em centros de atenção secundária, os quais são responsáveis pelo atendimento de 

uma grande parcela da população brasileira sem acesso aos centros cardiológicos 

especializados. A saber, há uma escassez de estudos que avaliem o prognóstico em longo 

prazo dessa população atendida em serviços secundários.  

Assim, nosso objetivo foi comparar o prognóstico em curto e longo prazo após um 

evento de SCA de acordo com a gravidade da doença obstrutiva e de acordo com a terapia 

adotada: (1) tratamento medicamentoso exclusivo, (2) ATPC (angioplastia com balão, 

stents não farmacológicos e farmacológicos) e (3) RM em pacientes atendidos em um 
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hospital comunitário secundário, participantes da coorte prospectiva Estratégia de 

Registro de Insuficiência Coronariana (ERICO). 

 

1.2 Epidemiologia da doença cardiovascular no contexto mundial e brasileiro 

De acordo com os dados do GBD 2016, as DCV são responsáveis por cerca de 17,8 

milhões de morte em todo o mundo (GBD 2016 Causes of Death Collaborators et al., 

2017). De fato, estatísticas brasileiras revelam padrão semelhante, mostrando as DCV 

como a principal causa de morte nas últimas décadas, com a DAC correspondendo a um 

terço da mortalidade por DCV em 2016 (Ribeiro et al., 2016). 

No Brasil, no ano de 2011, o número estimado absoluto de óbitos por DCV foi de 

384.615. Em 2012, o Sistema Único de Saúde (SUS) financiou mais de 940 mil 

internações relacionadas às DCV, o que representou 8,3% de todas as internações e 18,6% 

de todo o reembolso por despesas hospitalares pelo SUS (Ribeiro et al., 2016). Entre os 

anos de 2008 e 2012 a proporção de internações relacionada às doenças cardíacas caíram 

de 17,8% para 16,6%, enquanto a relacionada às ATPC e IAM sofreram um aumento 

(Ribeiro et al., 2016). 

 

1.3 Abordagem da doença arterial coronariana 

Em conjunto, AI e IAM compõem as síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis 

sem supradesnível do segmento ST. O paciente com AI pode evoluir para IAM, óbito, 

recorrência de angina e necessidade de RM (Théroux e Fuster, 1998). 

Devido a inúmeros desfechos clínicos das síndromes isquêmicas miocárdicas 

instáveis, há a necessidade da estratificação de risco para determinar a estratégia de 

tratamento (Zaacks et al., 1999). Há vários métodos para a realização da estratificação de 

risco. Os mais utilizados são: Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI: 
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estratificação em baixo risco, médio risco e alto risco) (Antman et al., 2000) e Global 

Registry of Acute Coronary Events (GRACE: baixo risco, intermediário risco e alto risco) 

(Gonçalves et al., 2005; Aragam et al., 2009). 

Em 2015, a diretriz europeia para síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis 

(Roffi et al., 2016) lançou uma nova categoria de estratificação: muito alto risco. Para 

esse grupo a estratificação invasiva deve ser realizada com menos de duas horas do 

diagnóstico. Em pacientes com alto risco a estratificação invasiva precoce deve ser feita 

em até 24 horas, e em pacientes com risco intermediário, em até 72 horas. Para pacientes 

com baixo risco, com marcadores bioquímicos sem alterações, sem recorrência de dor 

precordial, deve-se considerar alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial. 

Havendo dúvidas, no entanto, em relação ao quadro clínico, ao resultado obtido do 

eletrocardiograma (ECG) ou na presença de fatores de risco coronarianos, considera-se a 

estratificação com testes não invasivos (ergometria, cintilografia miocárdica, 

ecocardiograma de estresse ou angiotomografia de coronárias). Se os resultados forem 

negativos para os exames citados anteriormente, o paciente deve seguir em 

acompanhamento ambulatorial. 

Existe uma gama de medicamentos que são introduzidos para o tratamento de AI e 

IAMSSST. Dentre eles, drogas antiplaquetárias, anticoagulantes, heparina não fracionada 

e heparina de baixo peso molecular (Vinícius et al., 2018). A terapia antiplaquetária é o 

principal pilar terapêutico. O ácido acetilsalicílico (AAS) mostrou-se eficaz em pacientes 

com AI e IAMSST. A dupla terapia antiplaquetária (AAS + clopidogrel) demonstrou mais 

eficiência do que o uso isolado de AAS para reduzir eventos coronarianos isquêmicos em 

pacientes com IAMSST. E o uso concomitante de anticoagulantes com a dupla terapia 

antiplaquetária em pacientes com IAMSSST indicou maior eficácia do que prescrito de 

forma isolada (Mehta et al., 2001; Yusuf et al., 2001). 
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Por não apresentarem necrose miocárdica, pacientes com AI possuem um risco 

menor de morte e parecem obter menos benefícios da terapia antiplaquetária otimizada, 

assim como a estratégia invasiva precoce (Bugiardini et al., 2006). 

As síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis que são acompanhadas de 

sangramento implicam em aumento da mortalidade. Portanto, esses pacientes devem ser 

estratificados quanto ao risco de sangramento. Atualmente, os scores mais utilizados são 

o Crusade (Subherwal et al., 2009) e o Roxana (Mehran et al., 2010). 

O tratamento para o IAMCSST é a reperfusão das artérias acometidas e deve ser 

feita o quanto antes para minimizar a lesão miocárdica. A reperfusão pode ser realizada 

por trombólise à base de medicamentos ou por ATPC. A trombólise por medicamentos é 

realizada com fibrinolíticos e deve ser administrada preferenciamente nas primeiras horas 

após o aparecimento dos sintomas. Quanto mais precoce for o uso do fibrinolítico, 

maiores são os benefícios, como a preservação da função ventricular e diminuição da 

mortalidade (Avezum et al., 2015). 

Quando a trombólise falha com uma redução do supradesnivelamento do segmento 

ST inferior a 50%, persistindo a dor, considera-se uma intervenção coronariana de resgate 

– angioplastia de resgate (Wijeysundera et al., 2007). 

A ATPC em pacientes com IAMCSST é um método de revascularização do 

miocárdio, seja de maneira primária, como o primeiro método de reperfusão coronariana, 

ou secundária, após o uso de fibrinolítico sem reversão do IAMCSST. A saber, a ATPC 

após administração de fibrinolíticos é chamada de resgate, e em pacientes estáveis após a 

administração de fibrinolíticos pode ser eletiva (Keeley et al., 2003). 

A ATPC primária pode ser realizada por cateter balão com ou sem implantação do 

stent coronariano e sem uso prévio de fibrinolítico com o intuito de restabelecer o fluxo 

coronário anterógrado de forma mecânica. A V Diretriz da Sociedade Brasileira de 
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Cardiologia preconiza que a ATPC seja iniciada em até 90 minutos nas instituições com 

disponibilidade de ATPC, e em 120 minutos com pacientes que são transferidos para a 

realização do procedimento após a confirmação do diagnóstico de IAM (Avezum et al., 

2015). 

 

1.4 Prognóstico na evolução da síndrome coronariana aguda (SCA): tratamento 

medicamentoso exclusivo vs. angioplastia transluminal percutânea coronária 

vs. revascularização do miocárdio 

O tratamento da doença pode ser divido em medicamentoso exclusivo e cirúrgico. 

O tratamento medicamentoso exclusivo consiste em utilizar apenas medicamentos para 

diminuir a demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco e aumentar a oferta para si. 

Com o conhecimento dos principais fatores de risco que cercam a DAC, novas 

drogas foram desenvolvidas para o tratamento da SCA nas últimas décadas. Existe uma 

gama de medicamentos a serem introduzidos na fase aguda ou usados cronicamente pelos 

pacientes. Dentre eles, os betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, nitratos e 

inibidores da enzima da conversão de angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos 

receptores de angiotensina (BRA), além de drogas antiplaquetárias e anticoagulantes. 

Dentre as principais recomendações das diretrizes para DAC (Lima et al., 2004; 

Piegas et al., 2004; Graham et al., 2007): AAS, betabloqueador e estatina devem ser 

prescritos por tempo indeterminado a todos os pacientes, exceto quando contraindicados. 

A saber, quando há contraindicação para o uso de AAS, IECA ou estatina, são 

empregados outros antiplaquetários, como clopidogrel, BRA e fibratos. Os medicamentos 

antianginosos são prescritos de forma gradual, iniciando por um betabloqueador. Os 

betabloqueadores são prescritos primeiramente, porém, quando são contraindicados ou 

ineficazes, os bloqueadores dos canais de cálcio e nitratos são opções de terapia de 

segunda linha (Braun et al., 2018). 
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O uso diário de IECA em todos os pacientes com DAC ainda é discutível, contudo 

há estudos que sugerem que pacientes sem disfunção ventricular se beneficiem do 

tratamento com essa droga (Heart Outcomes Study Investigators, 2000; EUROPA Study 

Investigators, 2003; Baker et al., 2009). 

O tratamento cirúrgico, por sua vez, pode ser realizado através de um procedimento 

menos invasivo, a ATPC com balão, isoladamente ou associada a implante de stent (metal 

ou farmacológico), ou por meio da RM, utilizando-se enxertos arteriais, venosos ou 

ambos (Gersh e Frye, 2005). Ambas as possibilidades de tratamento reduzem a 

morbimortalidade, e sua indicação deve levar em conta o grau de comprometimento 

aterosclerótico das coronárias, o número de vasos acometidos e a condição clínica de base 

do paciente para a tomada de decisão (Mattos, 2008). 

A RM foi proposta em 1951 por Vineberg com a finalidade de implantar a artéria 

torácica interna no miocárdio com o desenvolvimento de circulação colateral. Essa 

técnica foi utilizada por anos para o tratamento de angina (Vineberg e Miller, 1951). 

Porém, o grande impulso para a realização das cirurgias de revascularização veio com o 

advento da cineangiocoronariografia, atribuído a Sones em 1958 (Sones e Shirey, 1962). 

No início da década de 1960, houve aplicação em grande escala da cirurgia de 

revascularização, inclusive no Brasil (Braile e Godoy, 2012). 

Atualmente, a RM é um procedimento de alto custo, menos invasivo, com o uso 

preferencial de enxertos arteriais, sem o emprego de circulação extracorpórea e, se 

possível, com o auxílio da robótica (Oliveira Dallan e Biscegli Jatene, 2013). Além disso, 

há a revascularização híbrida, que consiste em um procedimento cirúrgico minimamente 

invasivo, associado à ATPC, para tratar pacientes com DAC de múltiplos vasos. Apesar 

de ter apresentado bons resultados iniciais, a revascularização híbrida é uma terceira 
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opção de tratamento, pois ainda carece de pesquisas com resultados em longo prazo 

(Kayatta et al., 2018). 

A angioplastia, por sua vez, surgiu com o desenvolvimento, por Dotter e Judkins, 

do cateter balão para dilatação de lesões ateroscleróticas de membros inferiores, método 

denominado de angioplastia transluminal (Dotter e Judkins, 1964). No início da 

implementação dessa técnica, ocorriam inúmeras complicações hemorrágicas e 

trombóticas. Porém, ainda na década de 1960, Andreas Grüntzig realizou a angioplastia 

transluminal a partir da criação de um cateter de polivinil, cujas propriedades inelásticas 

proporcionaram significativa melhora dos resultados em relação às complicações 

hemorrágicas e trombóticas (Grüntzig e Hopff, 2009). Posteriormente, desenvolveu-se 

um cateter balão menor (cateter balão intracoronariano) que possibilitou estudos 

experimentais em artérias coronárias, dando surgimento à técnica de angioplastia 

transluminal percutânea coronária (ATPC) (Grüntzig, 1976). A primeira angioplastia 

coronária foi feita por Grüntzig em 16 de setembro de 1977. No Brasil, os primeiros 

procedimentos de cateterismo foram realizados no ano de 1971, em São Paulo, por 

Galiano et al., e em Curitiba pelo método de Grüntzig, em 1979 (Galiano et al., 1972; 

Costantini et al., 1980; Sousa et al., 1980). 

Ao longo das décadas, a técnica de ATPC sofreu aprimoramentos tecnológicos, 

como o advento do stent de metal e farmacológico. Os stents de metal, entretanto, 

possuem como limitação a necessidade com maior frequência de nova abordagem para 

revascularização. As recentes diretrizes (Neumann et al., 2019) recomendam o uso de 

stent farmacológico para qualquer ATPC, independentemente da apresentação clínica e 

do tipo de lesão. No entanto, os stents farmacológicos ainda não são utilizados como 

dispositivo-padrão da ATPC no SUS, apesar da aprovação oficial da Portaria nº 29 

emitida pelo Ministério da Saúde em 2014 (Brasil; Ministério da Saúde, 2014). 
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O progresso da RM, que adotou procedimentos menos invasivos, o surgimento dos 

stents farmacológicos e a chegada, nos últimos anos, de novas drogas para o tratamento 

clínico, impõem o desenvolvimento de estudos – proposta deste projeto – que busquem 

analisar com exatidão o panorama atual de uma população atendida em serviço 

secundário após evento de SCA, e que compare diferentes tratamentos (RM, ATPC e 

tratamento medicamentoso exclusivo) em relação à mortalidade em curto e longo prazo, 

de acordo com o número de vasos obstruídos. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o prognóstico em curto e longo prazo em relação à ocorrência de eventos 

fatais (mortalidade geral, DCV e por DAC) de acordo com o número de vasos obstruídos 

e a gravidade da doença arterial coronariana (mais de 50% de obstrução): 1 vaso, 2 vasos 

e múltiplos vasos dos participantes do estudo ERICO submetidos ao cateterismo pós-

evento índice no Instituto do Coração (InCor) de fevereiro de 2009 a setembro de 2013. 

 

2.2 Objetivo Específico 

Avaliar o prognóstico em curto e longo prazo de pacientes pós-SCA em relação a 

um dos tratamentos adotados precocemente pós-evento índice: (1) tratamento 

medicamentoso exclusivo, (2) ATPC ou (3) RM em relação à ocorrência de eventos fatais 

(mortalidade geral, DCV e por DAC). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 População e área de estudo 

Trata-se de uma coorte prospectiva que incluiu os participantes pós-SCA entre 

fevereiro de 2009 a dezembro de 2013 com total de 1.085 indivíduos com 18 anos ou 

mais, os quais foram atendidos no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

(HU/USP) com suspeita de SCA e concordaram em participar do estudo ERICO (Quadro 

1). A saber, todos os casos de SCA foram confirmados pelos pesquisadores (médicos) do 

estudo. O estudo ERICO é uma coorte prospectiva de pacientes com SCA que ainda está 

em andamento no Centro de Pesquisa Clínica no HU/USP quanto aos eventos fatais e não 

fatais.  

O HU-USP é um hospital de base comunitária de nível secundário com 260 leitos 

no bairro Butantã, que tinha uma população de 428.000 habitantes em 2010 (Prefeitura 

Municipal de São Paulo, 2012; Prefeitura do Município de São Paulo, 2015). Embora o 

Butantã tenha alguns indicadores socioeconômicos acima da média da cidade (por 

exemplo, renda familiar média), é uma região caracterizada por grandes 

desigualdadessocioeconômicas. 

No presente estudo foram avaliados todos os participantes (n = 800/1085, 73,7%) 

admitidos no pronto-socorro do HU/USP com SCA confirmada, submetidos à angiografia 

invasiva para diagnóstico de obstrução coronariana e posterior decisão clínica após a fase 

aguda (tratamento medicamentoso exclusivo, ATPC ou RM). Todos os exames foram 

realizados em nosso principal centro de referência cardiológica na fase aguda do evento 

coronariano, o Instituto do Coração (InCor), centro de referência em cardiologia a cerca 

de oito quilômetros do HU/USP. Por ser o HU/USP um hospital não especializado, não 

há disponibilidade de procedimentos de ATPC ou RM.  
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3.2 Definição de síndrome coronariana aguda (SCA) no estudo ERICO 

A definição de caso de SCA foi baseada nos critérios da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), como segue:  

A SCA engloba um grupo de entidades que incluem IAM com supradesnivelamento 

do segmento ST (IAMCSST), IAM sem supradesnivelamento do segmento ST 

(IAMSSST) ou AI (Thygesen et al., 2007; Mendis et al., 2011). 

Vide abaixo critérios de inclusão para o estudo principal (Quadro 1). 

 

3.3 Classificação da doença arterial coronariana  

A classificação da DAC foi baseada na presença de obstrução ≥ 50% de pelo menos 

1 artéria coronária principal ou de qualquer de seus ramos principais: artéria descendente 

anterior (DA), artéria circunflexa (CX) e artéria coronária direita (ACD). As categorias 

de obstrução coronária foram divididas em três grupos – Grupo 1: sem obstrução quando 

todos os vasos tinham obstrução <50%; Grupo 2: 1 vaso obstruído quando obstrução 

≥50% estava presente em uma artéria coronária principal ou em qualquer de seus 

principais ramos; Grupo 3: obstrução coronária de 2 vasos ≥50% em duas artérias 

coronárias principais ou seus ramos principais; e Grupo 4: múltiplos vasos com obstrução 

em todas as três coronárias principais (ou seus ramos principais) ou tronco de coronária 

esquerda (TCE) ≥50% de obstrução ou presença de RM prévia. 
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Quadro 1 – Critérios de inclusão no estudo ERICO 

 

1. Ter 18 anos de idade ou mais 

2. Diagnóstico de um dos subtipos de SCA de acordo com os critérios abaixo 

definidos: 

i. Infarto agudo do miocárdio (IAM): sintomas consistentes com isquemia 

miocárdica dentro das 24 horas da admissão hospitalar, troponina I acima do 

do percentil 99% e coeficiente de variação abaixo de 10%, conforme o kit 

utilizado. 

ii. Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST 

(IAMCSST): presença dos critérios a seguir: (a) critério clínico-laboratorial 

para IAM, (b) elevação persistente do segmento ST ≥1 mm em duas 

derivações eletrocardiográficas contíguas ou (c) presença de bloqueio de 

ramo esquerdo (BRE) novo ou supostamente novo. 

iii. Infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST 

(IAMSSST): (a) critério clínico-laboratorial para IAM e (b) ausência de 

elevação persistente do segmento ST ≥1 mm em duas derivações 

eletrocardiográficas contíguas, bem como ausência de BRE novo ou 

supostamente novo. 

iv. Angina instável (AI): (a) sintomas compatíveis com isquemia miocárdica nas 

últimas 24 horas e (b) ausência de diagnóstico de IAM associado a pelo 

menos um dos cinco critérios a seguir: 

a. história de DAC prévia; 

b. estratificação de DAC não-invasiva positiva; 

c. alterações dinâmicas ou evolutivas no ECG; 

d. troponina I >0.4 ng/ml (valor acima do percentil 99% para todos os kits 

utilizados); 

e. concordância diagnóstica entre dois médicos independentes. 

3. Concordar em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

3.4 Instrumentos para avaliação dos participantes 

 

3.4.1 Questionário ERICO – Inicial (Anexo 1) 

Formulário com identificação do paciente no qual constam: informações 

sociodemográficas, antecedentes pessoais e familiares de fatores de risco e doenças 

cardiovasculares, informações sobre ECG e dados laboratoriais de entrada, medicação, 

história do quadro clínico atual, exame físico da admissão hospitalar, diagnóstico para 
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SCA (IAMCSST, IAMSST e AI de baixo a alto risco) e outros diagnósticos não 

relacionados à SCA. 

 

3.4.2 Questionário ERICO – 30 dias (Anexo 2) 

Formulário com status vital, informações sobre recorrência de desfechos 

cardiovasculares tais como SCA, acidente vascular encefálico (AVE), procedimentos 

hemodinâmicos e de revascularização miocárdica, informações sobre o evento agudo, 

medicamento durante o evento agudo, estratificação de risco do evento agudo, 

medicações da alta hospitalar, medicamento em uso, exame físico de 30 dias. Ademais, 

foram coletadas informações sobre nutrição (questionário de frequência alimentar), 

atividade física (IPAQ - “International Physical Activity”), apneia obstrutiva do sono 

(Questionário de Berlin) e depressão (“PHQ-9 Prime Health Questionnaire”). 

 

3.4.3 Questionário ERICO – 6 meses e anual (Anexo 3) 

Questionário com informações sobre status vital, informações sobre recorrência de 

desfechos cardiovasculares, atualização sobre medicações em uso, atividade física, 

hábitos de vida, apneia do sono em 180 dias e anualmente. 

 

3.4.4 Exames Laboratoriais  

Os participantes do projeto ERICO coletaram amostras de sangue na admissão e 

em 30 dias. E após jejum noturno de 12 horas, os seguintes exames: colesterol total e 

frações (LDL e HDL), triglicérides, hemograma, creatinina, ureia, glicemia de jejum, 

hemoglobina glicada e microalbuminúria em amostra de urina isolada.   
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3.4.5 Mortalidade 

Foram analisados três desfechos fatais em até quatro de seguimento: mortalidade 

por todas as causas, DCV e por DAC. 

O estado vital é atualizado por meio de registros médicos e atestados de óbito. Os 

dados de mortalidade são confirmados por declarações oficiais de óbito em colaboração 

com o sistema de estatísticas de saúde do município de São Paulo (PRO-AIM, Programa 

de Aprimoramento das Informações de Mortalidade) e secretarias de saúde do Estado 

(Fundação SEADE, Sistema de Análise de Dados em Saúde do Saúde do Estado de São 

Paulo) e Ministério da Saúde do Brasil. 

Periodicamente a equipe de pesquisa do ERICO prepara uma lista de indivíduos 

que são declarados como mortos ou com os quais o contato foi perdido durante o 

seguimento telefônico anualmente.  

No presente estudo foi utilizada a causa básica do óbito. Dois médicos analisam 

independentemente a certidão de óbito e, quando necessário, a causa básica do óbito é 

reclassificada pela equipe de médicos do estudo. Caso haja divergência entre eles, um 

terceiro médico realiza a análise do atestado de óbito, seguida de discussão e decisão 

consensual. 

Os participantes foram definidos como tendo morrido de causa cardiovascular 

(“mortalidade cardiovascular”) quando o que motivou a morte poderia ser classificada 

como “Doença do Sistema Circulatório” de acordo com a Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10) versão 10, capítulo IX, ou então se a causa da morte foi identificada 

de acordo com o código CID-10 R57.0 “Choque Cardiogênico”. Cada evento identificado 

foi julgado usando critérios internacionais predefinidos (Luepker et al., 2003; Thygesen 

et al., 2007). A mortalidade dos participantes foi classificada como “mortalidade pós-

IAM” sempre que a DAC fatal foi identificada como a principal causa de morte. Para a 
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DAC como causa de óbito, foi utilizada a definição de infarto do miocárdio (I21.X), 

também presente no Capítulo IX das doenças circulatórias CID-10. A mortalidade por 

todas as causas refere-se às mortes, independentemente das razões subjacentes. 

O Comitê de Ética em Pesquisa do HU-USP aprovou o protocolo desta pesquisa 

sob o registro CEP-HU/USP: 1692/18 (Goulart et al., 2013). 

 

3.4.6 Análise estatística 

As análises descritivas dos participantes do ERICO foram apresentadas de acordo 

com os subgrupos predefinidos de obstrução coronária [Grupo 1: sem obstrução (grupo 

de referência), Grupo 2: um vaso, Grupo 3: dois vasos, Grupo 4: múltiplos vasos] e por 

estratégia terapêutica adotada na fase aguda da síndrome coronariana [tratamento 

medicamentoso exclusivo (grupo de referência), ATPC e RM]. As variáveis categóricas, 

exibidas em frequências absolutas e relativas, foram comparadas pelos subgrupos citados 

acima pelo teste Qui-quadrado. Como não foi observada distribuição paramétrica pelo 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, as variáveis contínuas são apresentadas 

como valores medianos e seus respectivos intervalos interquartis (IIQ), também sendo 

comparadas pelos subgrupos supracitados pelo teste de Kruskal-Wallis (KW). 

Realizamos análises de sobrevivência por curvas de Kaplan-Meier (Kaplan e Meier, 

1958) e modelos de riscos proporcionais de Cox, sendo calculadas as estimativas de risco 

(razão de risco-RR, em inglês: hazard ratio-HR) com intervalo de confiança de 95% (IC 

95%) (Cox, 1972) para avaliar mortalidade cumulativa por todas as causas, DCV e 

mortalidade por DAC, conforme o número de artérias coronárias principais obstruídas ou 

qualquer um dos seus ramos principais [sem obstrução (referência), 1 vaso, 2 vasos, 

múltiplos vasos], e de acordo com a estratégias terapêutica na fase aguda  [tratamento 

medicamentoso exclusivo (referência), ATPC e RM]. 
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Para todos os pacientes dessa amostra houve um período de acompanhamento de 

até sete anos, com o tempo médio de acompanhamento de 1.460 dias correspondendo a 

quatro anos. Portanto, optou-se por fazer a análise de regressão de Cox e hazard ratio em 

180 dias e anualmente até quatro anos após o evento agudo. 

Calculamos os modelos de regressão de Cox de acordo com o número de artérias 

coronárias principais obstruídas ou qualquer um dos seus ramos principais: sem ajuste, 

ajustado para idade-sexo e o ajuste multivariado para história de DAC prévia, subtipo de 

SCA, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e tipo de procedimento 

realizado (terapia medicamentosa, ATPC ou RM). Ajustes adicionais por uso prévio de 

aspirina, hipolipemiantes, IECA e betabloqueador também foram considerados. 

A mortalidade e sobrevida também foram avaliadas em relação à estratégia 

terapêutica pós-SCA. Os modelos de regressão logistica de Cox realizados são 

apresentados da seguinte forma: sem ajuste, ajustado para idade-sexo e ajuste 

multivariado para história de DAC prévia, subtipo de SCA, tabagismo, hipertensão, 

diabetes mellitus, dislipidemia e de acordo com o número de artérias coronárias principais 

obstruídas. 

Numa análise de sensibilidade, restringimos nossas análises aos casos de IAMSSST 

para melhor esclarecer a associação entre mortalidade em longo prazo e o número de 

artérias coronárias principais obstruídas ou qualquer um dos seus ramos principais, assim 

como a terapêutica instituída pós-SCA. 

Todos os testes foram bicaudais com significância <0,05. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas usando o programa estatístico SPSS® Statistics versão 25.0 

disponível na IBM®. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características sociodemográficas e clínicas 

 

4.1.1 De acordo com o número de vasos obstruídos 

As características clínicas e sociodemográficas de acordo com o número de artérias 

coronárias principais obstruídas são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características clínicas e sociodemográficas dos 800 participantes da coorte ERICO de acordo 

com a obstrução coronariana 

 Obstrução coronariana  

Características 

sociodemográficas 

Sem 

obstrução 

(n=107) 

1 vaso 

(n=304) 

2 vasos 

(n=169) 

Múltiplos 

vasos 

(n=220) 

P-valor 

Idade mediana, anos (IIQ) 60 (51-70) 59 (51-68) 62 (53-72) 65 (56-74) <0,0001 

Homens (%) 54 (50,5) 187 (61,5) 106 (62,7) 146 (66,4) 0,050 

Raça branca (%)     0,41 

Branca (%) 65 (60,7) 201 (66,6) 117 (69,2) 153 (69,5)  

Pardo 31 (29,0) 89 (29,5) 42 (24,9) 51 (23,2)  

Negro 9 (8,4) 10 (3,3) 9 (5,3) 14 (6,4)  

Asiático 2 (1,9) 2 (0,7) 1 (0,6) 2 (0,9)  

Estado cívil (%)     0,08 

     Solteiro 15 (14,2) 48 (15,8) 21 (12,4) 16 (7,3)  

     Casado 62 (58,5) 189 (62,4) 104 (61,5) 151 (68,9)  

     Divorciado 12 (11,3) 29 (9,6) 17 (10,1) 13 (5,9)  

     Viúvo 17 (16,0) 37 (12,2) 27 (16) 39 (17,8)  

Escolaridade (%)     0,20 

     Sem estudo 21 (19,6) 29 (9,5) 19 (11,2) 27 (12,3)  

     Ensino Fundamental 65 (60,7) 189 (62,2) 111 (65,7) 137 (62,3)  

     Ensino Médio 21 (19,6) 86 (28,3) 39 (23,1) 56 (25,5)  

     Superior 8 (7,5) 24 (7,9) 16 (9,5) 18 (8,2)  

Fatores de risco cardiovascular      

Tabagismo (%)     <0,0001 

     Atual 22 (21,4) 116 (39,3) 48 (29,1) 42 (20,4)  

     Passado 40 (38,8) 104 (35,3) 73 (44,2) 89 (43,2)  

     Nunca 41 (39,8) 75 (25,4) 44 (26,7) 75 (36,4)  

IMC, kg/m2 (IIR) 27 (23-30) 27 (24-30) 27 (24-30) 27 (25-30) 0,96 

Obesidade (%) 27 (27,3) 77 (25,9) 43 (26,7) 42 (21,4)  

Hipertensão (%) 80 (74,8) 207 (69,2) 122 (73,9) 179 (82,1) 0,01 

Diabetes (%) 28 (27,2) 102 (34,1) 63 (38,4) 114 (53,0) <0,0001 

Dislipidemia (%) 37 (40,2) 151 (55,7) 80 (53,3) 117 (58,8) 0,03 

Sedentarismo (%) 61 (63,5) 198 (68,5) 110 (67,1) 152 (73,4) 0,32 

DAC prévia (%) 15 (15,6) 57 (19,9) 36 (22,4) 74 (36,1) <0,0001 

FE  59 (43 - 66) 60 (50 - 67) 60 (45 - 67) 51 (41 - 65) 0,001 

IC 21 (24,5) 37 (13,6) 20 (13,5) 48 (26,2) 0,001 

Colesterol total, mg/dl 159 (130 - 190) 177 (147 - 213) 181 (143 - 213) 165 (134 - 205) 0,01 

Colesterol-LDL, mg/dl  88 (68 - 118) 107 (84 - 135) 105 (79 - 136) 101 (73 - 129) 0,001 

Colesterol-HDL, mg/dl 39 (33 - 47) 37 (31 - 43) 36 (30 - 43) 36 (30 - 45) 0,07 

Triglicerídeos, mg/dl 112 (78 - 44) 141 (101 - 193) 144 (105 - 201) 132 (94 -185) 0,001 

Subtipo de SCA (%)     <0,0001 

     Angina 41 (38,3) 54 (17,8) 43 (25,4) 56 (25,5)  

     IAMSSST 49 (45,8) 122 (40,1) 67 (39,6) 113 (51,4)  

     IAMCSST 17 (15,9) 128 (42,1) 59 (34,9) 51 (23,2)  

Todas as comorbidades foram autorreferidas pelos participantes com base em seu diagnóstico médico e tratamento 

IMC: índice de massa corpórea 

DAC: doença arterial coronariana 

FE: fração de ejeção 

IC: insuficiência cardíaca 

SCA: síndrome coronariana aguda 

IAMSSST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST 

IAMCSST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST 

Todas as variáveis contínuas são representadas em mediana e intervalo interquartil (IIQ) 

Valores p foram obtidos a partir do teste Qui-quadrado e Kruskal-Wallis para variáveis categóricas e contínuas, respectivamente 
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Em relação à presença de artéria coronária principal obstruída, foi verificada a 

seguinte distribuiçao na amostra: 107 (13,4%) sem obstrução, 304 (38,0%) 1 vaso, 169 

(21,1%) 2 vasos e 220 (27,5%) múltiplos vasos. A frequência dos fatores de risco 

cardiovasculares, tais como hipertensão 179 (82,1%), sedentarismo 152 (73,4%), 

dislipidemia 117 (58,8%) e diabetes 114 (53,0%), foi maior entre os pacientes com 

múltiplos vasos acometidos. No entanto, maiores frequências de fumantes atuais, 

IAMCSST e níveis ligeiramente mais elevados de LDL-C foram observados entre 

indivíduos com obstrução de 1 vaso, em comparação com os outros subgrupos. Também 

encontramos uma diferença significativa na história de DAC prévia entre os subgrupos: 

15 (15,6%) sem obstrução, 57 (19,9%) 1 vaso, 36 (22,4%) 2 vasos e 74 (36,1%) múltiplos 

vasos, p <0,0001. Além disso, a história prévia de IC foi mais frequente quanto maior o 

nível de obstrução: sem obstrução (24,5%), 1 vaso (13,6%), 2 vasos (13,5%) e múltiplos 

vasos (26,2%), p = 0,001. Da mesma forma, a FE foi menor quanto maior foi a gravidade 

da obstrução coronariana: sem obstrução [mediana 59%, IIQ: 43-66%), 1 vaso (mediana 

60%, IIQ: 50-67%), 2 vasos (mediana 60%, IIQ: 45-67%) e múltiplos vasos (mediana 51, 

IIQ: 41-65), p = 0,001]. 

Em relação à terapia medicamentosa por uso de medicamentos prévios, os pacientes 

com obstrução de 1 vaso apresentaram o menor percentual de uso de betabloqueador 

(25,2%) em relação aos demais subgrupos (p = 0,048). Não observamos diferenças 

significativas em relação ao uso de medicação-padrão para DAC durante o seguimento, 

independentemente do número de artérias coronárias principais obstruídas (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Tratamento farmacológico na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO de acordo com a 

obstrução coronariana 

Tratamento farmacológico (%) 
Sem 

obstrução 
1 vaso 2 vasos 

Múltiplos 

vasos 
P-valor 

Pré- SCA      

Aspirina 30 (29,7) 85 (29,7) 61 (37,9) 69 (33,0) 0,32 

Clopidogrel 1 (1,0) 8 (2,8) 10 (6,2) 5 (2,5) 0,07 

Betabloqueador 33 (32,7) 72 (25,2) 60 (37,3) 59 (28,1) 0,048 

Bloqueador do canal de cálcio 9 (9,0) 24 (8,4) 19 (11,8) 32 (15,2) 0,10 

IECA inibidor 39 (38,6) 118 (41,3) 69 (43,0) 80 (38,1) 0,78 

BRA 6 (5,9) 15 (5,2) 11 (6,8) 11 (5,2) 0,90 

Warfarina 1 (1,0) 4 (1,4) 1 (0,6) 7 (3,3) 0,20 

Hipolipemiantes 21 (20,8) 64 (22,4) 43 (26,7) 55 (26,2) 0,54 

      

Fibrato 3 (3,0) 4 (1,4) 3 (1,9) 2 (1,0) 0,59 

30 dias após SCA      

Aspirina 74 (77,1) 221 (79,0) 126 (81,8) 146 (74,5) 0,41 

Clopidogrel 42 (43,8) 137 (49,0) 77 (50,0) 84 (43,0) 0,436 

Betabloqueador 58 (60,4) 170 (60,7) 103 (67,0) 127 (64,8) 0,538 

Bloqueador do canal de cálcio 8 (8,3) 42 (15,0) 23 (15,0) 26 (13,3) 0,395 

IECA inibidor 66 (68,8) 166 (59,3) 86 (55,8) 114 (58,2) 0,220 

BRA 4 (4,2) 15 (5,4) 10 (6,5) 12 (6,1) 0,866 

Warfarina 1 (1,0) 9 (3,2) 4 (2,6) 6 (3,1) 0,716 

Estatina 67 (69,8) 192 (68,6) 109 (70,8) 141 (72,0) 0,881 

Fibrato 1 (1,0) 1 (0,4) 2 (1,3) 2 (1,0) 0,725 

180 dias após SCA      

Aspirina 72 (83,7) 213 (83,5) 130 (90,0) 141 (80,1) 0,192 

Clopidogrel 16 (18,6) 74 (29,0) 43 (29,5) 48 (27,3) 0,262 

Betabloqueador 53 (61,6) 156 (61,2) 109 (74,7) 122 (69,3) 0,028 

Bloqueador do canal de cálcio 8 (9,3) 46 (18,0) 25 (17,1) 28 (16,0) 0,288 

IECA inibidor 61 (71,0) 148 (58,0) 87 (59,6) 104 (59,1) 0,192 

BRA 8 (9,3) 26 (10,2) 26 (17,8) 20 (11,5) 0,108 

Warfarina 4 (4,7) 10 (4,0) 9 (6,2) 6 (3,4) 0,648 

Estatina 65 (75,6) 196 (77,0) 125 (85,6) 135 (76,7) 0,135 

Fibrato 0 (0) 3 (1,2) 2 (1,4) 3 (1,7) 0,694 

1 ano após SCA      

Aspirina 63 (72,4) 203 (77,8) 113 (77,4) 136 (76,8) 0,776 

Clopidogrel 12 (13,8) 48 (18,5) 29 (20,0) 32 (18,1) 0,703 

Betabloqueador 51 (58,6) 155 (59,5) 96 (65,8) 113 (63,8) 0,513 

Bloqueador do canal de cálcio 8 (9,2) 37 (14,2) 23 (15,8) 30 (17,0) 0,389 

IECA inibidor 47 (54) 138 (53,0) 77 (52,7) 96 (54,2) 0,990 

BRA 6 (7,0) 31 (12,0) 21 (14,5) 26 (14,7) 0,280 

Warfarina 3 (3,4) 9 (3,4) 3 (2,1) 7 (4,0) 0,786 

Estatina 58 (66,7) 181 (69,3) 107 (73,3) 128 (72,3) 0,658 

Fibrato 0 (0) 6 (2,3) 2 (1,5) 4 (2,3) 0,505 

SCA: síndrome coronariana aguda 

IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina 

BRA: inibidor da enzima conversora de angiotensina II 
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4.1.2 De acordo com a terapêutica adotada 

As características clínicas e sociodemográficas dos participantes do ERICO por 

estratégias terapêuticas após SCA são mostradas na Tabela 3. No geral, a idade média foi 

de 62 ± 12,9 anos, a maioria dos participantes eram homens 493 (61,6%), brancos 536 

(67,2%), casados 506 (63,5%) e tinham baixa escolaridade (no máximo, ensino 

fundamental: 62,8%). O tempo médio entre o início dos sintomas de SCA e a primeira 

intervenção (ATPC ou RM) foi de 4 dias (IIQ: 1-8 dias) durante a internação no HU-USP 

(mediana: 8 dias, IIQ: 4-13 dias), sem diferença estatisticamente significativa entre 

aqueles que realizaram ATPC e RM. 

Em relação às estratégias terapêuticas: 343 (42,9%) realizaram tratamento 

medicamentoso exclusivo (15 realizaram trombólise química prévia), 400 (50,0%) 

realizaram ATPC com implante de stent (65 realizaram trombólise química prévia) e 57 

(7,1%) realizaram RM (1 realizou trombólise química prévia). 

Notamos que os participantes submetidos à RM eram mais velhos na comparação 

com os demais subgrupos – tratamento medicamentoso exclusivo (mediana 62, IIQ: 54-

71%), ATPC (mediana 61, IIQ: 52-70%) e RM (mediana 65, IIQ: 58-74%) – e 

apresentavam níveis ligeiramente mais elevados de colesterol total, LDL e triglicerídeos, 

em comparação aos outros grupos, conforme segue: colesterol total [tratamento 

medicamentoso exclusivo (mediana 172, IIQ: 141-208%)], ATPC (mediana 162, IIQ: 

134-204%), RM (mediana 180, IIQ: 148-212%); LDL [tratamento medicamentoso 

exclusivo (mediana 103, IIQ: 78-132%)], ATPC (mediana 96, IIQ: 75-131%), RM 

(mediana 108, IIQ: 81-134%); e triglicerídeos [tratamento medicamentoso exclusivo 

(mediana 133, IIQ: 98-189%)], ATPC (mediana 123, IIQ: 94-176%) e RM (mediana 147, 

IIQ: 106-202%). 
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 Entretanto, maiores frequências de fumantes atuais e IAMCSST foram 

observadas entre os indivíduos que realizaram ATPC, em comparação aos outros grupos. 

Embora tenhamos notado uma frequência maior de IC prévia autorreferida antes do 

evento índice entre aqueles que tiveram tratamento médico exclusivo (a saber, tratamento 

medicamentoso exclusivo: 24% vs. ATPC: 15,5% vs. RM: 4,5%, p-valor = 0,001), a FE 

entre os grupos de tratamento não foi estatisticamente diferente (Tabela 3).  

A maior frequência de IC em pacientes que foram submetidos a tratamento médico 

exclusivo pode ser devido a uma alta frequência de doença de múltiplos vasos no grupo 

“tratamento medicamentoso”, porém, em uma análise secundária, não encontramos 

significância estatística entre o grau de obstrução coronariana e a frequência de IC no 

subgrupo “tratamento medicamentoso” (valor de p = 0,07). 

Em relação à terapia medicamentosa por uso de medicamentos prévios, os 

pacientes submetidos à RM apresentaram o maior percentual de uso de varfarina (3,6%; 

p = 0,032), em comparação aos outros grupos. Em 30 dias, os pacientes que realizaram 

ATPC apresentaram o maior uso de clopidogrel (51,5%; p = 0,018), no cotejo com os 

outros grupos. Os pacientes submetidos à RM fizeram uso mais frequente de bloqueador 

do canal de  cálcio (20%; p = 0,029), em comparação aos outros grupos. Em 180 dias, os 

pacientes que realizaram ATPC apresentaram maior frequência de uso de clopidogrel, no 

cotejo com os outros grupos (30%, p = 0,014). Em 1 ano, não foram encontradas 

diferenças significativas quanto ao uso de medicamentos (Tabela 4). 
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Tabela 3 - Características clínicas e sociodemográficas dos 800 participantes da coorte ERICO de acordo 

com a estratégia terapêutica 

 Estratégia Terapêutica  

Características 

sociodemográficas  

Tratamento 

medicamentoso 

(n=343) 

ATPC 

(n=400) 
RM 

(n=57) 
Total 

(n=800) 
P-valor 

Idade mediana, anos (IIQ) 62 (54 - 71) 61 (52 - 70) 65 (58 - 74) 61 (53 - 71) 0,04 

Homens (%) 198 (57,7) 259 (64,8) 36 (63,2) 493 (61,6) 0,14 

Raça (%)     0,63 

     Branco 222 (64,7) 273 (68,6) 41 (71,9) 536 (67,2)  

     Pardo 99 (28,9) 103 (25,9) 11 (19,3) 213 (26,7)  

     Negro 20 (5,8) 18 (4,5) 4 (7) 42 (5,3)  

     Asiático 2 (0,6) 4 (1) 1 (1,8) 7 (0,9)  

Estado civil (%)     0,20 

     Solteiro 40 (11,8) 53 (13,3) 7 (12,3) 100 (12,5)  

     Casado 204 (60) 267 (66,8) 35 (61,4) 506 (63,5)  

     Divorciado 32 (9,4) 32 (8) 7 (12,3) 71 (8,9)  

     Viúvo 64 (18,8) 48 (12) 8 (14) 120 (15,1)  

Escolaridade (%)     0,65 

     Sem estudo 47 (13,7) 43 (10,8) 6 (10,5) 96 (12)  

     Ensino Fundamental 214 (62,4) 248 (62) 40 (70,2) 502 (62,8)  

     Ensino Médio 57 (16,6) 71 (17,8) 8 (14) 136 (17)  

     Ensino Superior 25 (7,3) 38 (9,5) 3 (5,3) 66 (8,3)  

Fatores de risco cardiovascular      

Tabagismo (%)     <0,001 

     Atual 78 (23,8) 141 (36,3) 9 (17,0) 228 (29,6)  

     Passado 133 (40,5) 148 (38,1) 25 (47,2) 306 (39,8)  

     Nunca 117 (35,7) 99 (25,5) 19 (35,8) 235 (30,6)  

IMC, kg/m2 (IIQ) 27 (24 - 30) 27 (24 - 30) 26 (25 - 30) 27 (24 - 30) 0,55 

Obesidade (%) 79 (24,3) 99 (25,9) 11 (23,9) 189 (25,1) 0,87 

Hipertensão (%) 256 (75,5) 286 (72,8) 46 (80,7) 588 (74,5) 0,38 

Diabetes (%) 139 (41,1) 140 (36,2) 28 (50) 307 (39,3) 0,09 

Dislipidemia (%) 155 (51) 197 (55,2) 33 (64,7) 385 (54,1) 0,16 

Sedentarismo (%) 222 (69,2) 256 (67,4) 43 (78,2) 521 (68,9) 0,27 

DAC prévia (%) 88 (27,8) 80 (21,2) 14 (25,5) 182 (24,3) 0,13 

FE 58 (43-67) 58 (45-67) 60 (44-65) 58 (45-67) 0,34 

IC (%) 69 (24,0) 55 (15,5) 2 (4,5) 126 (18,3) 0,001 

Colesterol total, mg/dl 172 (141 - 208) 162 (134 - 204) 180 (148 - 212) 177 (148 - 210) 0,02 

Colesterol-LDL, mg/dl 103 (78 - 132) 96 (75 - 131) 108 (81 - 134) 108 (80 - 126) 0,04 

Colesterol-HDL, mg/dl 37 (31 - 44) 37 (31 - 44) 37 (31 - 43) 38 (32 - 50) 0,51 

Triglicerídeos, mg/dl 133 (98 - 189) 123 (94 - 176) 147 (106 - 202) 123 (90 - 162) 0,04 

Subtipo de SCA (%)     <0,0001 

     Angina 108 (31,5) 69 (17,3) 17 (29,8) 194 (24,3)  

     IAMSSST 160 (46,6) 159 (39,8) 32 (56,1) 351 (43,9)  

     IAMCSST 75 (21,9) 172 (43) 8 (14) 255 (31,9)  
Todas as comorbidades foram autorreferidas pelos participantes com base em seu diagnóstico médico e tratamento 

ATPC: angioplastia transluminal percutânea coronária 

RM: cirurgia de revascularização do miocárdio 

IMC: índice de massa corpórea 

DAC: doença arterial coronariana 

FE: fração de ejeção 

IC: insuficiência cardíaca 

SCA: síndrome coronariana aguda 

IAMSSST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST 

IAMCSST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST 

Todas as variáveis contínuas são representadas em mediana e intervalo interquartil (IIQ) 

Valores p foram obtidos a partir do teste Qui-quadrado e Kruskal-Wallis para variáveis categóricas e contínuas, respectivamente 
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Tabela 4 - Uso farmacológico de acordo com estratégia terapêutica dos 800 participantes da coorte ERICO 

durante o acompanhamento 

Tratamento farmacológico (%) 
Tratamento 

medicamentoso 
ATPC RM P-valor 

Pré-SCA     

Aspirina 102 (31,5) 108 (28,7) 21 (37,5) 0,368 

Clopidogrel 13 (4,0) 10 (2,6) 1 (1,8) 0,483 

Betabloqueador 102 (31,6) 105 (27,6) 17 (31,0) 0,507 

Bloqueador do canal de cálcio 43 (13,3) 33 (8,7) 8 (14,5) 0,104 

IECA inibidor 127 (39,3) 156 (41,1) 23 (41,8) 0,874 

BRA 16 (5,0) 23 (6,1) 4 (7,3) 0,713 

Warfarina 1 (0,3) 10 (2,6) 2 (3,6) 0,032 

Estatina  78 (24,1) 80 (21,3) 12 (21,4) 0,658 

Fibrato 3 (1,0) 3 (0,8) 1 (1,8) 0,808 

30 dias após SCA     

Aspirina 236 (77,5) 291 (78,5) 40 (80,0) 0,894 

Clopidogrel 132 (43,3) 191 (51,5) 17 (34,0) 0,018 

Betabloqueador 189 (62,0) 236 (63,6) 33 (66,0) 0,823 

Bloqueador do canal de cálcio 30 (9,8) 59 (16,0) 10 (20,0) 0,029 

IECA inibidor 183 (60,0) 218 (58,8) 31 (62,0) 0,884 

BRA 19 (6,2) 18 (5,0) 4 (8,0) 0,562 

Warfarina 7 (2,3) 12 (3,2) 1 (2,0) 0,717 

Estatina  208 (68,2) 265 (71,6) 36 (72,0) 0,629 

Fibrato 2 (0,7) 2 (0,5) 2 (4,0) 0,155 

180 dias após SCA     

Aspirina 222 (81,0) 299 (86,7) 35 (79,5) 0,120 

Clopidogrel 74 (27,0) 103 (30,0) 4 (9,1) 0,014 

Betabloqueador 179 (65,3) 226 (65,5) 35 (79,5) 0,160 

Bloqueador do canal de cálcio 38 (13,9) 61 (17,7) 8 (18,2) 0,410 

IECA inibidor 167 (61,0) 208 (60,3) 25 (56,8) 0,873 

BRA 30 (11,0) 41 (12,0) 9 (20,5) 0,197 

Warfarina 16 (5,8) 11 (3,2) 2 (4,5) 0,277 

Estatina  211 (77,0) 275 (79,7) 35 (79,5) 0,709 

Fibrato 3 (1,1) 4 (1,2) 1 (2,3) 0,831 

1 ano após SCA     

Aspirina 208 (74,8) 271 (77,7) 36 (81,8) 0,504 

Clopidogrel 45 (16,2) 71 (20,3) 5 (11,4) 0,199 

Betabloqueador 162 (58,3) 221 (63,3) 32 (72,7) 0,133 

Bloqueador do canal de cálcio 36 (13,0) 52 (15,0) 10 (22,7) 0,227 

IECA inibidor 143 (51,5) 192 (55,0) 23 (52,3) 0,665 

BRA 32 (11,5) 44 (12,6) 8 (18,2) 0,461 

Warfarina 78 (2,5) 13 (3,7) 2 (4,5) 0,622 

Estatina  186 (67,0) 255 (73,1) 33 (75,0) 0,196 

Fibrato 4 (1,5) 7 (2,0) 1 (2,3) 0,839 

IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina 

BRA: inibidor da enzima conversora de angiotensina II 
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4.1.3 Terapia de reperfusão versus obstrução coronária 

Em relação à extensão da doença obstrutiva, encontramos: 107 (13,4%) sem 

obstrução, 304 (38,0%) com obstrução de 1 vaso, 169 (21,1%) com obstrução de 2 vasos 

e 220 (27,5%) com obstrução de múltiplos vasos. 

As estratégias terapêuticas (tratamento medicamentoso exclusivo, ATPC e RM) 

oferecidas a esses pacientes estão detalhadas na Figura 1. Dos pacientes submetidos a 

tratamento medicamentoso exclusivo, 30% não apresentavam obstrução e 29% 

apresentavam obstrução de múltiplos vasos. Dos pacientes submetidos à ATPC, 52% 

possuíam obstrução de um vaso e apenas 1% não tinha obstrução. Daqueles submetidos 

à RM, 86% apresentavam obstrução de múltiplos vasos (p-valor <0,0001). 

No grupo de pacientes submetido a tratamento medicamentoso exclusivo, notamos 

uma maior frequência de obstrução de múltiplos vasos (29%) em relação ao verificado 

no grupo submetido à ATPC (18%).  

 



 

27 

 

Figura 1 - Frações de extensão da doença obstrutiva coronariana segundo estratégia terapêutica adotada após SCA: tratamento medicamentoso exclusivo, 

angioplastia transluminal percutânea coronária (ATPC) e revascularização do miocárdio (RM) na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO 
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Figura 1 - Frações de extensão da doença obstrutiva coronariana segundo estratégia terapêutica adotada após SCA: tratamento medicamentoso 

exclusivo, angioplastia transluminal percutânea coronária (ATPC) e cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) no estudo ERICO 
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Entre 400 pacientes submetidos à ATPC, 325 (75,8%) receberam stent metálico, 57 

(13,3%), angioplastia com balão e 47 (10,9%), stent farmacológico. Notadamente entre 

os pacientes submetidos à ATPC, apenas 40 pacientes (10%) necessitaram de nova ATPC 

e 3 pacientes (0,75%) dependiam da RM após a ATPC. Nenhum paciente submetido à 

RM necessitou de nova estratégia de revascularização. 

 

4.2 Mortalidade e sobrevida de acordo com o nível de obstrução coronariana 

No geral, observamos 140 mortes pós-SCA (88 mortes por DCV, das quais 52 

foram por DAC). As taxas de sobrevida mais baixas também foram detectadas entre 

indivíduos com obstrução de múltiplos vasos (maior mortalidade por todas as causas, por 

DCV e por DAC, p-log rank <0,0001) (Figuras 2 a 4). Após o ajuste multivariado1 que 

incluiu idade, sexo e principais fatores de risco cardiovasculares, os indivíduos com 

obstrução de múltiplos vasos e aqueles com obstrução em 1 vaso apresentaram uma RR 

(HR) em torno de dois  para mortalidade por todas as causas, em comparação com aqueles 

sem obstrução no seguimento de quatro anos (Tabela 5). 
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Figura 2 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por todas as causas durante 4 anos de 

acompanhamento de acordo com a obstrução coronariana na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO 

  

Figura 2 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por todas as causas durante 4 anos de acompanhamento
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Intervalo de confiança 95% (IC95%)

Obstrução coronariana Mortes / Total (%) Média (dias) Inferior Superior

Sem obstrução 17/107 (15,9) 1.290 1.212 1.367

1 vaso 44/304 (14,5) 1.316 1.272 1.359

2 vasos 19/169 (11,2) 1.365 1.320 1.410

Múltiplos vasos 60/220 (27,3) 1.174 1.106 1.241

Total 140/800 (17,5) 1.284 1.255 1.313
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Figura 3 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DCV durante 4 anos de acompanhamento 

de acordo com a obstrução coronariana na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO 
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Figura 3 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DCV durante 4 anos de acompanhamento

Tempo médio de sobrevida 

Intervalo de confiança 95% (IC95%)

Obstrução coronariana Mortes / Total (%) Média (dias) Inferior Superior

Sem obstrução 12/107 (11,2) 1.388 1.271 1.405

1 vaso 27/304 (8,9) 1.360 1.323 1.398

2 vasos 9/169 (5,3) 1.408 1.372 1.443

Múltiplos vasos 40/220 (18,2) 1.248 1.186 1.311

Total 88/800 (11,0) 1.337 1.311 1.362
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Figura 4 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DAC durante 4 anos de acompanhamento 

de acordo com a obstrução coronariana na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO 
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Figura 4 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DAC durante 4 anos de acompanhamento

Tempo médio de sobrevida 

Intervalo de confiança 95% (IC95%)

Obstrução coronariana Mortes / Total (%) Média (dias) Inferior Superior

Sem obstrução 5/107 (4,7) 1.403 1.353 1.452

1 vaso 11/304 (3,6) 1.415 1.389 1.442

2 vasos 6/169 (3,6) 1.430 1.405 1.455

Múltiplos vasos 30/220 (13,6) 1.290 1.231 1.349

Total 52/800 (6,5) 1.382 1.361 1.404
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Encontramos também RRs mais elevadas (ajustadas por idade e sexo) para 

mortalidade por DCV em 180 dias e para mortalidade por DAC em 180 dias, com 1, 2 e 

4 anos de seguimento entre aqueles com obstrução de múltiplos vasos. Porém, após o 

ajuste multivariado, não foram detectados riscos significativos para DCV e DAC de 

acordo com a obstrução coronariana ao longo do acompanhamento (Tabelas 6 e 7). O 

ajuste adicional para o uso de medicamentos prévios também não alterou nossos 

principais achados (Tabelas 5, 6 e 7). 

Na análise de sensibilidade, considerando apenas os casos de IAMSSST (n = 351), 

a direção de nossos principais achados em relação à mortalidade por todas as causas pelo 

grau de obstrução após quatro anos de seguimento, não se alterou, mantendo maior 

mortalidade para aqueles com  obstrução de 1 vaso e múltipos vasos respectivamente:  

[RR; 2,89 (IC 95%; 1,01-8,24); p = 0,048] e [RR; 2,41 (IC 95%; 0,89-6,54); p = 0,084] 

(Tabela 8). 
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Tabela 5 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas dos 800 participantes da coorte ERICO 

de acordo com a obstrução coronariana 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Sem ajuste      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,13 (0,42 - 3,09) 0,92 (0,41 - 2,07) 0,86 (0,44 - 1,69) 0,77 (0,43 - 1,36) 0,88 (0,51 - 1,55) 

   2 vasos 0,50 (0,13 - 1,86) 0,39 (0,13 - 1,18) 0,51 (0,22 - 1,17) 0,49 (0,24 - 1,00) 0,67 (0,35 - 1,28) 

   Múltiplos vasos 2,64 (1,01 - 6,86) 2,16 (1,00 - 4,66) 1,96 (1,04 - 3,70) 1,53 (0,88 - 2,65) 1,81 (1,06 - 3,10) 

      

Ajustado por idade e sexo      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,38 (0,50 - 3,78) 1,11 (0,49 - 2,52) 1,05 (0,53 - 2,05) 0,91 (0,51 - 1,62) 1,05 (0,60 - 1,84) 

   2 vasos 0,50 (0,13 - 1,87) 0,38 (0,13 - 1,17) 0,51 (0,22 - 1,18) 0,49 (0,24 - 1,00) 0,66 (0,35 - 1,28) 

   Múltiplos vasos 2,46 (0,94 - 6,43) 1,97 (0,91 - 4,28) 1,84 (0,97 - 3,49) 1,44 (0,83 - 2,50) 1,74 (1,01 - 2,99) 

      

Ajuste multivariado1      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,33 (0,39 - 4,53) 1,62 (0,55 - 4,80) 1,78 (0,74 - 4,25) 2,04 (0,92 - 4,57) 2,44 (1,11 - 5,34) 

   2 vasos 0,54 (0,13 - 2,30) 0,59 (0,16 - 2,14) 0,79 (0,29 - 2,14) 1,04 (0,43 - 2,53) 1,38 (0,60 - 3,21) 

   Múltiplos vasos 1,27 (0,40 - 4,04) 1,52 (0,54 - 4,22) 1,64 (0,72 - 3,72) 1,72 (0,79 - 3,71) 2,33 (1,10 - 4,95) 

      

Ajuste multivariado2      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,30 (0,37 - 4,55) 1,58 (0,52 - 4,80) 1,76 (0,73 - 4,28) 2,02 (0,89 - 4,59) 2,47 (1,11 - 5,48) 

   2 vasos 0,55 (0,13 - 2,38) 0,60 (0,16 - 2,18) 0,81 (0,30 - 2,20) 1,07 (0,44 - 2,61) 1,42 (0,61 - 3,32) 

   Múltiplos vasos 1,16 (0,36 - 3,79) 1,33 (0,47 - 3,80) 1,52 (0,66 - 3,52) 1,60 (0,73 - 3,51) 2,28 (1,06 - 4,89) 

1 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, subtipo de SCA, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia 

medicamentosa, angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) 

2 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, subtipo de SCA, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia 

medicamentosa, angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) e uso de medicamentos prévios (aspirina, drogas hipolipemiantes, IECA e 

betabloqueador) 
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Tabela 6 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por DCV dos 800 participantes da coorte ERICO de acordo 

com obstrução coronariana 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Sem ajuste      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Reference 

   1 vaso 1,54 (0,44 - 5,39) 1,05 (0,38 - 2,90) 0,91 (0,40 - 2,06) 0,75 (0,38 - 1,48) 0,77 (0,39 - 1,52) 

   2 vasos 0,42 (0,07 - 2,50) 0,25 (0,05 - 1,28) 0,53 (0,19 - 1,47) 0,35 (0,14 - 0,89) 0,45 (0,19 - 1,07) 

   Múltiplos vasos 3,71 (1,11 - 12,38) 2,73 (1,05 - 7,10) 2,04 (0,94 - 4,43) 1,53 (0,79 - 2,94) 1,70 (0,89 - 3,24) 

      

Ajustado por idade e sexo      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Reference 

   1 vaso 1,85 (0,53 - 6,51) 1,24 (0,45 - 3,43) 1,09 (0,48 - 2,47) 0,87 (0,44 - 1,74) 0,89 (0,45 - 1,77) 

   2 vasos 0,41 (0,07 - 2,48) 0,24 (0,05 - 1,25) 0,53 (0,19 - 1,46) 0,34 (0,13 - 0,87) 0,44 (0,18 - 1,04) 

   Múltiplos vasos 3,38 (1,01 - 11,33) 2,43 (0,93 - 6,33) 1,87 (0,86 - 4,06) 1,37 (0,71 - 2,65) 1,55 (0,81 - 2,96) 

      

Ajuste multivariado1      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Reference 

   1 vaso 2,43 (0,49 - 11,99) 1,83 (0,47 - 7,06) 1,81 (0,62 - 5,30) 2,02 (0,76 - 5,36) 2,17 (0,83 - 5,68) 

   2 vasos 0,56 (0,07 - 4,22) 0,37 (0,06 - 2,35) 0,81 (0,24 - 2,81) 0,71 (0,22 - 2,31) 1,00 (0,33 - 3,00) 

   Múltiplos vasos 2,13 (0,45 - 9,99) 1,80 (0,50 - 6,54) 1,63 (0,59 - 4,55) 1,59 (0,62 - 4,07) 2,01 (0,80 - 5,06) 

      

Ajuste multivariado2      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Reference 

   1 vaso 2,42 (0,48 - 12,31) 1,79 (0,45 - 7,07) 1,82 (0,61 - 5,44) 1,99 (0,73 - 5,41) 2,13 (0,80 - 5,68) 

   2 vasos 0,59 (0,08 - 4,46) 0,38 (0,06 - 2,41) 0,85 (0,25 - 2,94) 0,74 (0,23 - 2,42) 1,03 (0,34 - 3,12) 

   Múltiplos vasos 1,98 (0,41 - 9,52) 1,65 (0,45 - 6,12) 1,54 (0,54 - 4,40) 1,48 (0,57 - 3,88) 1,91 (0,75 - 4,90) 

1 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, subtipo de SCA, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia 

medicamentosa, angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) 

2 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, subtipo de SCA, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia 

medicamentosa, angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) e uso de medicamentos prévios (aspirina, drogas hipolipemiantes, IECA e 

betabloqueador) 
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1 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, subtipo de SCA, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia 

medicamentosa, angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) 

2 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, subtipo de SCA, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia medicamentosa, 

angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) e uso de medicamentos prévios (aspirina, drogas hipolipemiantes, IECA e betabloqueador) 

 

 

  

 

Tabela 7 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por DAC dos 800 participantes da coorte ERICO de acordo 

com obstrução coronariana 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Sem ajuste      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 2,48 (0,31 - 20,16) 0,82 (0,21 - 3,17) 0,87 (0,27 - 2,78) 0,69 (0,24 - 2,03) 0,76 (0,26 - 2,19) 

   2 vasos 0,00 (0,00 - 1,08) 0,00 (0,00 - 1,60) 0,61 (0,15 - 2,45) 0,49 (0,13 - 1,82) 0,73 (0,22 - 2,38) 

   Múltiplos vasos 10,06 (1,35 - 74,94) 4,03 (1,21 - 13,39) 3,17 (1,10 - 9,11) 2,74 (1,06 - 7,11) 3,05 (1,18 - 7,86) 

      

Ajustado por idade e sexo      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 2,93 (0,36 - 23,86) 0,93 (0,24 - 3,59) 1,01 (0,32 - 3,24) 0,79 (0,27 - 2,33) 0,87 (0,3 - 2,50) 

   2 vasos 0,00 (0,00 - 5,36) 0,00 (0,00 - 3,98) 0,61 (0,15 - 2,44) 0,48 (0,13 - 1,79) 0,72 (0,22 - 2,35) 

   Múltiplos vasos 9,62 (1,29 - 71,95) 3,72 (1,11 - 12,43) 2,95 (1,02 - 8,52) 2,52 (0,96 - 6,57) 2,86 (1,11 - 7,42) 

      

Ajuste multivariado1      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 2,35 (0,26 - 21,62) 1,11 (0,2 - 6,11) 1,55 (0,38 - 6,29) 1,22 (0,34 - 4,35) 1,24 (0,33 - 4,70) 

   2 vasos 0,00 (0,00 - 6,18) 0,00 (0,00 - 1,70) 0,70 (0,13 - 3,69) 0,55 (0,12 - 2,63) 1,18 (0,27 - 5,07) 

   Múltiplos vasos 3,94 (0,47 - 32,77) 2,43 (0,51 - 11,67) 2,26 (0,61 - 8,29) 1,90 (0,60 - 6,04) 2,21 (0,70 - 6,95) 

      

Ajuste multivariado2      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 2,23 (0,23 - 21,52) 0,99 (0,17 - 5,73) 1,51 (0,36 - 6,26) 1,18 (0,32 - 4,30) 1,43 (0,41 - 5,01) 

   2 vasos 0,00 (0,00 - 8,58) 0,00 (0,00 - 5,02) 0,73 (0,14 - 3,86) 0,58 (0,12 - 2,75) 1,05 (0,27 - 4,18) 

   Múltiplos vasos 3,76 (0,44 - 32,31) 2,33 (0,47 - 11,56) 2,18 (0,58 - 8,25) 1,81 (0,55 - 5,90) 2,35 (0,74 - 7,44) 
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Tabela 8 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC entre 351 participantes da 

coorte ERICO com IAMSSST de acordo com a obstrução coronariana 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por todas as causas (total de mortes = 80)      

Sem ajuste      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,41 (0,29 - 6,80) 0,80 (0,27 - 2,33) 0,74 (0,32 - 1,76) 0,79 (0,37 - 1,68) 0,90 (0,43 - 1,89) 

   2 vasos 1,49 (0,27 - 8,11) 0,59 (0,16 - 2,20) 0,55 (0,19 - 1,59) 0,73 (0,30 - 1,75) 0,72 (0,30 - 1,73) 

   Múltiplos vasos 4,46 (1,04 - 19,15) 2,07 (0,78 - 5,45) 1,72 (0,79 - 3,76) 1,56 (0,77 -3,17) 1,76 (0,87 - 3,53) 

Ajustado para idade e sexo      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,35 (0,28 - 6,50) 0,77 (0,26 - 2,26) 0,73 (0,31 - 1,71) 0,77 (0,36 - 1,66) 0,88 (0,42 - 1,86) 

   2 vasos 1,16 (0,21 - 6,35) 0,46 (0,12 - 1,73) 0,42 (0,15 - 1,23) 0,56 (0,23 - 1,36) 0,55 (0,23 - 1,33) 

   Múltiplos vasos 3,46 (0,80 - 15,02) 1,58 (0,59 - 4,22) 1,31 (0,59 - 2,89) 1,21 (0,59 - 2,48) 1,36 (0,67 - 2,77) 

Ajuste multivariado1      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 4,37 (0,50 - 38,46) 2,80 (0,55 - 14,13) 2,66 (0,80 - 8,91) 2,61 (0,90 - 7,58) 2,89 (1,01 - 8,24) 

   2 vasos 3,14 (0,33 - 29,69) 1,58 (0,27 - 9,25) 1,15 (0,29 - 4,50) 1,63 (0,52 - 5,10) 1,46 (0,47 - 4,57) 

   Múltiplos vasos 4,16 (0,52 - 33,48) 2,29 (0,49 - 10,69) 2,08 (0,68 - 6,39) 1,95 (0,71 - 5,40) 2,41 (0,89 - 6,54) 

1 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, subtipo de SCA (AI, IAMSSST e IAMCSST), tabagismo (passado, atual e nunca), hipertensão (s/n), diabetes mellitus (s/n), 

dislipidemia (s/n) e tipo de procedimento realizado (terapia medicamentosa, angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) 

continua 
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continuação 

Tabela 8 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC entre 351 participantes com 

IAMSSST da coorte ERICO de acordo com a obstrução coronariana 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por DCV (total de mortes = 55)      

Sem ajuste      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,21 (0,24 - 6,00) 0,70 (0,20 - 2,39) 0,63 (0,24 - 1,61) 0,69 (0,29 - 1,65) 0,69 (0,29 - 1,65) 

   2 vasos 0,74 (0,10 - 5,28) 0,37 (0,07 - 2,02) 0,42 (0,12 - 1,44) 0,37 (0,11 - 1,21) 0,36 (0,11 - 1,21) 

   Múltiplos vasos 3,74 (0,86 - 16,28) 2,10 (0,71 - 6,22) 1,56 (0,67 - 3,62) 1,60 (0,73 - 3,52) 1,71 (0,78 - 3,75) 

Ajustado para idade e sexo      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,16 (0,23 - 5,74) 0,67 (0,20 - 2,30) 0,60 (0,23 - 1,56) 0,66 (0,28 - 1,59) 0,66 (0,28 - 1,59) 

   2 vasos 0,57 (0,08 - 4,11) 0,29 (0,05 - 1,57) 0,32 (0,09 - 1,09) 0,27 (0,08 - 0,89) 0,27 (0,08 - 0,90) 

   Múltiplos vasos 2,83 (0,64 - 12,50) 1,57 (0,52 - 4,73) 1,14 (0,48 - 2,70) 1,14 (0,51 - 2,54) 1,24 (0,56 - 2,76) 

Ajuste multivariado1      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 3,62 (0,40 - 33,04) 1,98 (0,37 - 10,74) 1,98 (0,56 - 7,06) 2,09 (0,67 - 6,51) 2,02 (0,65 - 6,25) 

   2 vasos 1,51 (0,13 - 17,73) 0,79 (0,10 - 6,08) 0,75 (0,16 - 3,55) 0,61 (0,14 - 2,69) 0,60 (0,14 - 2,62) 

   Múltiplos vasos 3,09 (0,37 -25,66) 1,65 (0,34 - 8,11) 1,49 (0,47 - 4,78) 1,41 (0,49 - 4,06) 1,68 (0,60 - 4,75) 

1 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia medicamentosa, 

angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio)  

continua 
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conclusão 

Tabela 8 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC entre 351 participantes com 

IAMSSST da coorte ERICO de acordo com a obstrução coronariana 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por DAC (total de mortes = 30)      

Sem ajuste      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 0,81 (0,07 - 8,90) 0,27 (0,04 - 1,60) 0,40 (0,10 - 1,59) 0,32 (0,09 - 1,18) 0,32 (0,09 - 1,18) 

   2 vasos 0,00 (0,00 - 9,12) 0,00 (0,00 - 5,62) 0,37 (0,07 - 2,01) 0,29 (0,06 - 1,51) 0,29 (0,06 - 1,51) 

   Múltiplos vasos 6,51 (0,86 - 49,49) 2,33 (0,67 - 8,04) 1,88 (0,63 - 5,62) 1,69 (0,63 - 4,56) 1,78 (0,67 - 4,78) 

Ajustado para idade e sexo      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 0,80 (0,07 - 8,81) 0,26 (0,04 - 1,58) 0,39 (0,10 - 1,56) 0,31 (0,08 - 1,15) 0,31 (0,08 - 1,15) 

   2 vasos 0,00 (0,00 - 3,70) 0,00 (0,00 - 2,09) 0,30 (0,05 - 1,63) 0,23 (0,05 - 1,22) 0,23 (0,05 - 1,22) 

   Múltiplos vasos 5,50 (0,71 - 42,53) 1,96 (0,55 - 6,94) 1,46 (0,48 - 4,47) 1,30 (0,47 - 3,58) 1,37 (0,50 - 3,76) 

Ajuste multivariado1      

   Sem obstrução Referência Referência Referência Referência Referência 

   1 vaso 1,54 (0,13 - 18,69) 0,72 (0,09 - 5,70) 1,31 (0,26 - 6,54) 0,96 (0,22 - 4,25) 0,96 (0,22 - 4,23) 

   2 vasos 0,00 (0,00 - 7,21) 0,00 (0,00 - 7,11) 0,43 (0,04 - 4,39) 0,35 (0,04 - 3,31) 0,36 (0,04 - 3,40) 

   Múltiplos vasos 3,03 (0,35 - 26,52) 1,71 (0,33 - 9,02) 1,59 (0,40 - 6,31) 1,41 (0,41 - 4,85) 1,65 (0,49 - 5,56) 

1 Ajuste multivariado por: sexo, idade, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e tipo de terapêutica realizada pós-SCA (terapia medicamentosa, 

angioplastia transluminal percutânea coronária e cirurgia de revascularização do miocárdio) 
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4.3 Mortalidade e sobrevida de acordo com a terapia medicamentosa adotada 

Observamos as seguintes taxas de letalidade de acordo com a terapêutica adotada 

na fase aguda: tratamento medicamentoso exclusivo com 76/274 (27,7%), ATPC com 

50/314 (15,9%) e RM com 14/48 (29,2%), p = 0,001 até quatro anos de seguimento 

(Tabela 9). As piores taxas de sobrevida também foram detectadas entre os indivíduos 

submetidos à RM: mortalidade por todas as causas (25,1%) e por DCV (19,3%), p-log 

rank: 0.001 (Figura 5-7). 

Nos modelos de regressão logística de Cox, a ATPC foi associada a uma menor 

probabilidade de eventos fatais durante o seguimento de quatro anos após o ajuste 

multivariado: todas as causas [RR: 0,42 (IC 95%: 0,27-0,65)], DCV [RR: 0,39 (IC 95%: 

0,23-0,69)] e DAC [RR: 0,33 (IC 95%: 0,15-0,72)], em comparação com aqueles 

submetidos a tratamento medicamentoso exclusivo. A RM, por sua vez, foi relacionada a 

uma maior mortalidade por DAC após ajuste de idade e sexo [RR: 2,19 (IC 95%: 1,05-

4,55)]. No entanto, esse risco perdeu a significância no modelo multivariado (Tabela 10). 
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Figura 5 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por todas as causas durante 4 anos de 

acompanhamento de acordo com a estratégia terapêutica na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO 
Figure 5 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por todas as causas durante 4 anos de acompanhamento

Tempo médio de sobrevida 

Intervalo de confiança 95% (IC95%)

Estratégia terapêutica Mortes / Total (%) Média (dias) Inferior Superior

Tratamento medicamentoso 76/343 (22,2) 1.238 1.190 1.286

ATPC 50/400 (12,5) 1.338 1.302 1.373

RM 57/14 (25,1) 1.175 1.036 1.313

Total 140/800 (17,5) 1.284 1.255 1.313

P-log-rank 0.001
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Figura 6 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DCV durante 4 anos de acompanhamento 

de acordo com a estratégia terapêutica na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO 

 

  

Figura 6 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DCV durante 4 anos de acompanhamento

P-log-rank  0.001
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Tempo médio de sobrevida 

Intervalo de confiança 95% (IC95%)

Estratégia terapêutica Mortes / Total (%) Média (dias) Inferior Superior

Tratamento medicamentoso 48/343 (14,0) 1.309 1.267 1.351

ATPC 29/400 (7,2) 1.376 1.345 1.406

RM 11/57 (19,3) 1.224 1.092 1.356

Total 88/800 (11,0) 1.337 1.311 1.362
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Figura 7 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DAC durante 4 anos de acompanhamento 

de acordo com a estratégia terapêutica na amostra dos 800 participantes da coorte ERICO 

 

Figura 7 - Curva de sobrevivência de Kaplan Meier para mortalidade por DAC durante 4 anos de acompanhamento

P-log-rank 0.58
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Intervalo de confiança 95% (IC95%)

Estratégia terapêutica Mortes / Total (%) Média (dias) Inferior Superior

Tratamento medicamentoso 26/343 (7,6) 1.373 1.339 1.407

ATPC 16/400 (4,0) 1.409 1.384 1.434

RM 10/57 (17,5) 1.246 1.118 1.373

Total 52/800 (6,5) 1.382 1.361 1,404
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Tabela 9 - Taxa de letalidade dos 800 participantes da coorte ERICO de acordo com a estratégia terapêutica 

 
Estratégia terapêutica 

Mortes/total (%) 
 

Letalidade 

Tratamento 

medicamentoso exclusivo 

(n=343) 

 

ATPC 

(n=400) 

 

RM 
(n=57) 

P-valor 

180 dias 23/340 (6,8%) 20/398 (5%) 8/57 (14%) 0,032 

1 ano 33/334 (9,9%) 24/394 (6,1%) 11/57 (19,3%) 0,002 

2 anos 53/322 (16,5%) 34/386 (8,8%) 11/56 (19,6%) 0,003 

3 anos 66/311 (21,2%) 41/373 (11%) 13/54 (24,1%) 0,000 

4 anos 76/274 (27,7%) 50/314 (15,9%) 14/48 (29,2%) 0,001 
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Tabela 10 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC dos 800 participantes da  

coorte ERICO de acordo com a estratégia terapêutica adotada após evento coronário agudo 
 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por todas as causas (total de mortes = 140)      

Sem ajuste      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,74 (0,41 - 1,35) 0,62 (0,36 - 1,04) 0,53 (0,35 - 0,82) 0,51 (0,34 - 0,75) 0,53 (0,37 - 0,75) 

   RM 2,21 (0,99 - 4,93) 2,12 (1,07 - 4,20) 1,32 (0,69 - 2,53) 1,24 (0,68 - 2,25) 1,15 (0,65 - 2,03) 

Ajustado para idade e sexo      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,79 (0,43 - 1,43) 0,64 (0,38 - 1,09) 0,55 (0,36 - 0,85) 0,52 (0,35 - 0,77) 0,55 (0,38 - 0,78) 

   RM 2,02 (0,90 - 4,51) 1,91 (0,96 - 3,78) 1,18 (0,62 - 2,26) 1,11 (0,61 - 2,01) 1,04 (0,59 - 1,84) 

Ajuste multivariado1      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,60 (0,29 - 1,26) 0,49 (0,26 - 0,93) 0,42 (0,25 - 0,71) 0,43 (0,27 - 0,69) 0,42 (0,27 - 0,65) 

   RM 1,56 (0,63 - 3,87) 1,48 (0,68 - 3,25) 0,92 (0,44 - 1,93) 0,97 (0,50 - 1,92) 0,84 (0,44 - 1,60) 

Ajuste multivariado2      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,56 (0,26 - 1,20) 0,48 (0,25 - 0,93) 0,37 (0,22 - 0,65) 0,40 (0,24 - 0,65) 0,40 (0,26 - 0,62) 

   RM 1,71 (0,67 - 4,33) 1,70 (0,76 - 3,83) 1,00 (0,47 - 2,15) 1,06 (0,53 - 2,12) 0,92 (0,48 - 1,78) 

1 Ajuste multivariado por: idade e sexo, subtipo de SCA, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e de acordo com o número de artérias coronárias 

principais obstruídas  

2 Ajuste multivariado por: idade e sexo, subtipo de SCA, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, de acordo com o número de artérias coronárias 

principais obstruídas e uso de medicamentos prévios (aspirina, drogas hipolipemiantes, IECA e betabloqueador) 

continua 
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continuação 

Tabela 10 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC dos 800 participantes da 

coorte ERICO de acordo com a estratégia terapêutica adotada após evento coronário agudo 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por DCV (total de mortes = 88)      

Sem ajuste      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,81 (0,41 - 1,59) 0,69 (0,37 - 1,3) 0,61 (0,37 - 1,03) 0,50 (0,31 - 0,81) 0,49 (0,31 - 0,78) 

   RM 2,61 (1,08 - 6,29) 2,60 (1,2 - 5,65) 1,68 (0,81 - 3,51) 1,43 (0,72 - 2,84) 1,44 (0,75 - 2,77) 

Ajustado para idade e sexo      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,84 (0,43 - 1,67) 0,72 (0,38 - 1,34) 0,63 (0,38 - 1,06) 0,51 (0,32 - 0,83) 0,50 (0,31 - 0,79) 

   RM 2,36 (0,98 - 5,69) 2,31 (1,06 - 5,03) 1,49 (0,71 - 3,11) 1,25 (0,63 - 2,49) 1,27 (0,66 - 2,45) 

Ajuste multivariado1      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,56 (0,24 - 1,28) 0,53 (0,25 - 1,13) 0,48 (0,25 - 0,90) 0,41 (0,23 - 0,74) 0,39 (0,23 - 0,69) 

   RM 1,52 (0,57 - 4,08) 1,47 (0,59 - 3,63) 1,06 (0,45 - 2,50) 1,04 (0,47 - 2,33) 1,01 (0,47 - 2,15) 

Ajuste multivariado2      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,51 (0,21 - 1,22) 0,50 (0,22 - 1,09) 0,41 (0,21 - 0,79) 0,37 (0,20 - 0,69) 0,36 (0,20 - 0,64) 

   RM 1,63 (0,59 - 4,53) 1,54 (0,60 - 3,90) 1,08 (0,44 - 2,62) 1,10 (0,48 - 2,51) 1,05 (0,48 - 2,30) 

1 Ajuste multivariado por: idade e sexo, subtipo de SCA, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e de acordo com o número de artérias coronárias 

principais obstruídas  

2 Ajuste multivariado por: idade e sexo, subtipo de SCA, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, de acordo com o número de artérias coronárias 

principais obstruídas e uso de medicamentos prévios (aspirina, drogas hipolipemiantes, IECA e betabloqueador) 

continua 
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conclusão 

Tabela 10 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC dos 800 participantes da 

coorte ERICO de acordo com a estratégia terapêutica adotada após evento coronário agudo 
 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por DAC (total de mortes = 52)      

Sem ajuste      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,86 (0,37 - 1,98) 0,62 (0,29 - 1,36) 0,63 (0,32 - 1,23) 0,57 (0,29 - 1,10) 0,51 (0,27 - 0,94) 

   RM 3,44 (1,27 - 9,29) 3,38 (1,43 - 7,96) 2,54 (1,12 - 5,76) 2,58 (1,19 - 5,61) 2,42 (1,16 - 5,01) 

Ajustado para idade e sexo      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,91 (0,39 - 2,10) 0,65 (0,30 - 1,41) 0,65 (0,33 - 1,28) 0,59 (0,30 - 1,13) 0,52 (0,28 - 0,97) 

   RM 3,16 (1,17 - 8,57) 3,06 (1,3 - 7,25) 2,29 (1,00 - 5,2) 2,31 (1,06 - 5,03) 2,19 (1,05 - 4,55) 

Ajuste multivariado1      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,61 (0,22 - 1,73) 0,52 (0,19 - 1,42) 0,43 (0,19 - 1,01) 0,40 (0,18 - 0,92) 0,33 (0,15 - 0,72) 

   RM 1,54 (0,50 - 4,75) 1,52 (0,54 - 4,27) 1,18 (0,44 - 3,12) 1,24 (0,50 - 3,11) 1,18 (0,50 - 2,76) 

Ajuste multivariado2      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,53 (0,17 - 1,64) 0,46 (0,16 - 1,33) 0,38 (0,16 - 0,92) 0,36 (0,15 - 0,85) 0,29 (0,13 - 0,65) 

   RM 1,84 (0,55 - 6,08) 1,61 (0,54 - 4,75) 1,19 (0,43 - 3,29) 1,23 (0,47 - 3,19) 1,19 (0,50 - 2,85) 

1 Ajuste multivariado por: idade e sexo, subtipo de SCA, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e de acordo com o número de artérias coronárias principais 

obstruídas  

  2 Ajuste multivariado por: idade e sexo, subtipo de SCA, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, de acordo com o número de artérias coronárias principais 

obstruídas e uso de medicamentos prévios (aspirina, drogas hipolipemiantes, IECA e betabloqueador)
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O ajuste adicional pelo uso de medicamentos prévios (aspirna, droga 

hipolipemiantes, IECA e betabloqueador) também não alterou nossos principais achados 

(Tabela 10). Para ATPC, encontramos as seguintes RRs de mortalidade durante o 

seguimento de quatro anos: todas as causas [0,40 (IC 95%: 0,26-0,62)], DCV [0,36 (IC 

95%: 0,20-0,64)] e DAC [0,29 (IC 95%: 0,13-0,65)]. Para RM, encontramos os seguintes 

RRs de mortalidade: todas as causas [0,92 (IC 95%: 0,48-1,78)], DCV [1,05 (IC 95%: 

0,48-2,30)] e DAC [1,19 (IC 95%: 0,50-2,85)]. 

Restringindo as análises a 351 casos de IAMSSST (n = 80 óbitos), encontramos 

resultados semelhantes em relação aos menores riscos de mortalidade em longo prazo 

para aqueles submetidos à ATPC, na comparação com aqueles submetidos a tratamento 

medicamentoso exclusivo (Tabela 11). As RRs para mortalidade por DCV e DAC após 

quatro anos do evento índice foram ainda menores para os participantes com IAMSSST 

submetidos à ATPC, comparativamente àqueles mantidos sob tratamento medicamentoso 

exclusivo na fase aguda: DCV [0,28 (IC 95%: 0,12-0,67) e DAC [0,13 (IC 95%: 0,03-

0,63)]. 
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Tabela 11 - Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC entre 351 participantes da 

coorte ERICO com IAMSSST de acordo com a estratégia terapêutica adotada após evento coronário agudo 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por todas as causas (total de mortes = 80)      

Sem ajuste      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,56 (0,25 - 1,27) 0,56 (0,28 - 1,15) 0,46 (0,25 - 0,83) 0,46 (0,27 - 0,77) 0,54 (0,33 - 0,87) 

   RM 2,49 (1,03 - 6,06) 2,18 (0,97 - 4,92) 1,33 (0,62 - 2,88) 1,15 (0,56 - 2,36) 1,08 (0,53 - 2,20) 

Ajustado para idade e sexo      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,50 (0,22 - 1,14) 0,52 (0,25 - 1,06) 0,41 (0,22 - 0,75) 0,42 (0,25 - 0,71) 0,49 (0,30 - 0,80) 

   RM 2,33 (0,96 - 5,68) 2,08 (0,92 - 4,70) 1,24 (0,57 - 2,69) 1,06 (0,52 - 2,18) 1,00 (0,49 - 2,05) 

Ajuste multivariado1      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,34 (0,11 - 1,01) 0,36 (0,14 - 0,94) 0,27 (0,12 - 0,62) 0,3 (0,15 - 0,62) 0,40 (0,21 - 0,76) 

   RM 0,84 (0,18 - 3,94) 0,74 (0,16 - 3,38) 0,38 (0,09 - 1,66) 0,53 (0,15 - 1,80) 0,43 (0,13 - 1,45) 

Mortalidade por DCV (total de mortes = 55)      

Sem ajuste      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,54 (0,21 - 1,35) 0,50 (0,21 - 1,16) 0,40 (0,20 - 0,80) 0,34 (0,18 - 0,67) 0,36 (0,19 - 0,68) 

   RM 2,62 (0,99 - 6,88) 2,49 (1,02 - 6,06) 1,46 (0,64 - 3,36) 1,34 (0,62 - 2,90) 1,29 (0,60 - 2,79) 

Ajustado para idade e sexo      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,48 (0,19 - 1,22) 0,45 (0,19 - 1,06) 0,35 (0,17 - 0,71) 0,30 (0,15 - 0,58) 0,32 (0,17 - 0,61) 

   RM 2,46 (0,93 - 6,49) 2,38 (0,98 - 5,79) 1,37 (0,59 - 3,15) 1,25 (0,58 - 2,72) 1,21 (0,56 - 2,62) 

Ajuste multivariado1      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,35 (0,10 - 1,25) 0,37 (0,12 - 1,18) 0,26 (0,10 - 0,69) 0,22 (0,09 - 0,57) 0,28 (0,12 - 0,67) 

   RM 1,18 (0,24 - 5,92) 1,13 (0,23 - 5,49) 0,59 (0,13 - 2,69) 0,72 (0,20 - 2,57) 0,65 (0,18 - 2,26) 

1 Ajustado por: idade e sexo, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, fração de ejeção e de acordo com o número de artérias coronárias principais 

obstruídas 

continua 



49 

 

conclusão 

Tabela 11- Razão de Risco cumulativa (RR) [Intervalo de Confiança 95% (IC95%)] de mortalidade por todas as causas, DCV e DAC entre 351 participantes 

com IAMSSST da coorte ERICO de acordo com a estratégia terapêutica adotada após evento coronário agudo 

 180 dias 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Mortalidade por DAC (total de mortes = 30)      

Sem ajuste      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,33 (0,09 - 1,24) 0,27 (0,08 - 0,97) 0,33 (0,12 - 0,90) 0,28 (0,10 - 0,77) 0,27 (0,10 - 0,72) 

   RM 3,12 (1,05 - 9,33) 3,08 (1,14 - 8,34) 2,25 (0,87 - 5,81) 2,29 (0,95 - 5,51) 2,15 (0,90 - 5,14) 

Ajustado para idade e sexo      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,31 (0,08 - 1,16) 0,26 (0,07 - 0,93) 0,30 (0,11 - 0,83) 0,26 (0,10 - 0,71) 0,25 (0,09 - 0,67) 

   RM 2,90 (0,97 - 8,67) 2,93 (1,08 - 7,95) 2,13 (0,82 - 5,49) 2,16 (0,90 - 5,22) 2,03 (0,85 - 4,88) 

Ajuste multivariado1      

   Tratamento medicamentoso Referência Referência Referência Referência Referência 

   ATPC 0,14 (0,01 - 1,41) 0,35 (0,09 - 1,36) 0,14 (0,03 - 0,74) 0,14 (0,03 - 0,67) 0,13 (0,03 - 0,63) 

   RM 0,61 (0,07 - 5,39) 0,81 (0,21 - 3,14) 0,46 (0,06 - 3,75) 0,78 (0,16 - 3,76) 0,67 (0,14 - 3,20) 

1 Ajustado por: idade e sexo, história de DAC prévia, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, fração de ejeção e de acordo com o número de artérias coronárias principais 

obstruídas 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Principais achados 

De acordo com os resultados do Estudo ERICO apresentados aqui, foi constatada 

uma menor sobrevida para mortalidade por todas as causas, DCV e DAC, entre indivíduos 

com lesão em um vaso e com lesão de múltiplos vasos. Ao realizar ajuste multivariado, 

encontramos um risco relativo em torno de dois para mortalidade por todas as causas em 

pacientes com obstrução de múltiplos vasos, assim como em pacientes com obstrução de 

1 vaso, na comparação com pacientes sem obstrução (grupo de referência) em quatro anos 

de seguimento após o evento agudo. Ao realizarmos análise de sensibilidade apenas nos 

casos diagnosticados com IAMSSST,  foi demonstrado um aumento significativo para 

mortalidade por todas as causas entre aqueles com obstrução de 1 vaso, comparativamente 

ao grupo de referência (sem obstrução). 

Ao analisarmos a estratégia terapêutica adotada na fase aguda após o evento índice, 

obtivemos as piores taxas de sobrevida em pacientes submetidos à RM (morte por todas 

causas e por DCV) no seguimento de quatro anos. A adoção da RM foi relacionada à 

maior mortalidade por DAC após ajuste de idade e sexo, mas os resultados não se 

mantiveram após o ajuste multivariado. Além disso, observamos resultados favoráveis 

entre os pacientes submetidos à ATPC, pois implicou em uma menor probalidade de 

eventos fatais durante o seguimento de quatro anos, no cotejo com pacientes que 

receberam tratamento medicamentoso exclusivo. Ao avaliarmos apenas os pacientes com 

IAMSSST, nossos achados foram confirmados. As RRs para mortalidade por DCV e 

DAC após quatro anos do evento índice foram ainda menores nos pacientes submetidos 

à ATPC, comparativamente àqueles mantidos sob tratamento medicamentoso exclusivo 

na fase aguda. 
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5.2 Prognóstico relacionado ao grau de obstrução coronariana 

Os resultados deste estudo estão alinhados à maior parte dos dados publicados sobre 

DAC que descrevem alta mortalidade e baixa sobrevida em pacientes com obstrução de 

múltiplos vasos (De-Ferrari et al., 2014; Pasupathy et al., 2015; Pizzi et al., 2016). No 

entanto também relatamos a alta mortalidade entre aqueles com obstrução de 1 vaso. Da 

mesma forma, Porter et al. descreveram o prognóstico de longo prazo entre a amostra de 

adultos jovens submetidos à angiografia coronária após um evento isquêmico (Porter et 

al., 1998). Esse estudo apontou a menor taxa de sobrevida em pacientes com obstrução 

de 1 vaso (63%), na comparação com pacientes com obstrução de múltiplos vasos (65%, 

p = 0,001) (Porter et al., 1998). Assim como na nossa amostra do presente estudo, a 

maioria dos participantes era do sexo masculino (88%), com maior frequência de 

fumantes atuais (58%). Talvez essas semelhanças possam ter contribuído para a menor 

sobrevida entre pacientes com obstrução de 1 vaso em ambas as coortes. 

Ao revisar os fatores de risco de base que possam ter levado a um pior prognóstico 

em longo prazo para pacientes com obstrução de 1 vaso, observamos as frequências mais 

altas de IAMCSST e de fumantes atuais e a frequência mais baixa de uso prévio de  

betabloqueadores. Nosso estudo mostra semelhança com outros estudos que 

evidenciaram maior mortalidade associada ao tabagismo na presença de DAC. No estudo 

de Yudi et al., que foi realizado com indivíduos com SCA, aqueles que continuaram a 

fumar apresentaram uma sobrevida menor na comparação com aqueles que pararam de 

fumar e com os não fumantes ao longo da vida (Yudi et al., 2017). Embora, não tenhamos 

informações sobre o tabagismo ao longo do seguimento, o tabagismo pode ter 

influenciado no mau prognóstico entre os participantes com obstrução de 1 vaso. 

Quando analisamos a medicação no início do estudo, constatamos notadamente que 

os pacientes com obstrução de 1 vaso tiveram menor percentual de uso de 
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betabloqueadores do que aqueles com obstrução de múltiplos vasos (25,2% vs. 28,1%, p 

= 0,048). Em um estudo brasileiro de Nicolau et al., a administração precoce de 

betabloqueadores durante a internação hospitalar aumentou a taxa de sobrevida em um 

seguimento de longo prazo. Neste estudo, demonstrou-se que a administração de 

betabloqueadores nas primeiras 24 horas em pacientes com IAMSSST contribuiu para 

um melhor prognóstico em longo prazo: maior sobrevida média (11,86 ± 0,4 anos vs. 9,92 

± 0,39 anos p <0,001) (Nicolau et al., 2018). 

A saber, a maioria da população brasileira que vive com uma renda média baixa 

apresenta algumas barreiras para acessar os serviços públicos de saúde (Birck et al., 

2019). Um estudo multicêntrico brasileiro mostra que a prevenção secundária para DAC, 

segundo as diretrizes, está ligada à maior renda e melhor acesso aos serviços de saúde. 

Apesar da população do estudo ERICO ter geralmente acesso às unidades de saúde 

básicas do Butantã e ao fornecimento de medicamentos para prevenção cardiovascular na 

rede pública, o baixo nivel educacional da amostra pode ter influenciado no uso de 

medicamentos para prevenção secundária, incluindo os betabloqueadores. 

Ademais, os indivíduos com obstrução de 1 vaso tiveram maiores frequências como 

fumantes no início do estudo, assim como do subtipo mais grave de SCA (IAMCSST). A 

análise de sensibilidade, apenas com pacientes com IAMSSST, resultou em um risco de 

mortalidade aumentado, apesar de não significativo entre aqueles com obstrução de 1 

vaso, na comparação com o grupo de referência (Tabela10). 

Embora tenhamos considerado o subtipo de SCA, tabagismo e uso de 

betabloqueadores como variáveis de confusão em nossos modelos de regressão de Cox, 

não podemos descartar a possibilidade de um efeito residual de baixa adesão ao 

tratamento, bem como o controle insuficiente dos fatores de risco cardiovascular possa 
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ter interferido no alto risco de mortalidade entre os indivíduos com obstrução de 1 vaso 

no estudo ERICO. 

Além disso, o prognóstico da DAC também está relacionado à área do miocárdio 

afetada. Ao analisar a artéria coronária mais acometida em pacientes com obstrução em 

1 vaso, constatamos que 45,4% dos casos envolveram a DA. Essa artéria é responsável 

pelo suprimento de grande parte do miocárdio e, portanto, está relacionada ao alto 

percentual de obstrução da artéria coronária em pacientes com obstrução de 1 vaso, o que 

pode ter levado a um prognóstico pior no estudo. 

Como os resultados deste estudo diferem dos encontrados na literatura internacional 

de países desenvolvidos – realizados na atenção terciária (Maddox et al., 2014; Cheruvu 

et al., 2016; Maroszyńska-Dmoch e Wożakowska-Kapłon, 2016) –, no que diz respeito a 

pacientes com obstrução em 1 vaso, a comparação das taxas de mortalidade de acordo 

com o número de artérias coronárias principais pós-SCA deve ser interpretada com 

cautela. Diferenças de classificação das artérias obstruídas na seleção de pacientes e nas 

opções de tratamento oferecidas pelos hospitais, assim como o advento nas últimas 

décadas de novas técnicas de tratamento da DAC, podem ser parcialmente responsáveis 

pelos resultados divergentes obtidos. 

 

5.3  Prognóstico relacionado à terapêutica adotada na fase aguda pós-evento 

índice 

Em nossa amostra, os pacientes submetidos à RM apresentaram menores taxas de 

sobrevida em relação à mortalidade por todas as causas e por DCV, quatro anos após o 

evento índice. No entanto, esses achados não foram confirmados no modelo multivariado. 

De fato, após ajuste multivariado para idade, sexo, subtipo de SCA, história prévia 

autorreferida de DAC, tabagismo, hipertensão, diabetes, dislipidemia e número de artérias 
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coronárias principais obstruídas, o grupo de pacientes submetidos à ATPC apresentou 

uma menor mortalidade, principalmente em função daquela associada à DAC, na 

comparação com indivíduos mantidos sob tratamento medicamentoso exclusivo na fase 

aguda-subaguda do evento coronariano. 

Restringindo as análises para aqueles que tinham IAMSSST, continuamos 

observando um menor risco de mortalidade em longo prazo (todas as causas, DCV e 

DAC) para aqueles submetidos à ATPC, em comparação com os submetidos a tratamento 

medicamentoso exclusivo. É importante notar que mais de 50% das mortes na amostra 

total ocorreram entre os casos de IAMSSST (80/140 mortes no total), e, por isso, esse 

subgrupo obteve o maior benefício com a ATPC no estudo ERICO. 

A maioria dos estudos prévios que avaliaram intervenções terapêuticas após evento 

de SCA restringiu suas amostras a pacientes com IAMSSST (Boden et al., 1998; 

McCullough et al., 1998; Savonitto et al., 2012; Wijeysundera et al., 2016). Ademais, as 

comparações com nossos achados são limitadas devido a diferenças no desenho do 

estudo, uma vez que estudos anteriores foram realizados no contexto de ensaios clínicos 

randomizados (Boden et al., 1998; McCullough et al., 1998; Savonitto et al., 2012). 

Independentemente de tais diferenças, esses estudos prévios não encontraram associações 

estatisticamente significativas, na comparação com estratégias invasivas e mais 

conservadoras (Boden et al., 1998; McCullough et al., 1998; Savonitto et al., 2012). 

Apenas um estudo de base populacional com pacientes com IAMSSST demonstrou 

melhor prognóstico entre aqueles submetidos a procedimentos invasivos (ATPC e RM), 

no cotejo com o tratamento médico exclusivo (Wijeysundera et al., 2016). Observamos 

também melhor prognóstico em relação à ATPC quando comparada ao tratamento 

medicamentoso exclusivo. 
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Boden e cols, com amostra de 920 pacientes com IAMSSST (62 ± 10 anos), 

randomizaram em um ensaio clínico dois grupos para tratamento (estratégia de manejo 

invasivo ou tratamento conservador), sem diferenças significativas relatadas para 

mortalidade por todas as causas durante 23 meses de acompanhamento (Boden et al., 

1998). McCullough e cols investigaram 201 pacientes com suspeita de IAM, e inelegíveis 

para trombólise, em um ensaio clínico randomizado multicêntrico. Mais uma vez não 

foram encontradas diferenças entre os grupos de tratamento em relação aos principais 

desfechos, como revascularização tardia, infarto do miocárdio recorrente ou mortalidade 

por todas as causas (McCullough et al., 1998). 

Savonitto e cols, em um ensaio clínico randomizado com 313 pacientes com 

IAMSSST (≥75 anos de idade) alocados em dois grupos – estratégia agressiva precoce 

(angiografia coronária e, quando indicada, revascularização em 72h) e estratégia 

inicialmente conservadora (angiografia e revascularização apenas para isquemia 

recorrente) –, não encontraram diferença significativa entre os grupos no que concerne à 

mortalidade durante o acompanhamento de 21 meses: por DCV  [RR: 0,81 (IC 95%: 0,45-

1,46)], IAM  [RR: 0,67 (IC 95%: 0,33-1,36)] e hospitalização repetida [RR: 0,81 (IC 

95%: 0,45-1,46)] (Savonitto et al., 2012). 

Diferentemente dos estudos citados acima (Boden et al., 1998; McCullough et al., 

1998), nossa pesquisa considerou um seguimento mais longo, o que permitiu observar 

um efeito benéfico da ATPC no risco de morte por todas as causas, mortalidade por DCV 

e DAC para todos os subtipos de SCA, mesmo considerando apenas IAMSSST. Além 

disso, a maioria dos estudos citados (Boden et al., 1998; McCullough et al., 1998; 

Savonitto et al., 2012; Wijeysundera et al., 2016) não descreveram os efeitos sobre a 

mortalidade por DCV e DAC, como foi realizado neste estudo. 
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Por outro lado, em um ensaio clínico randomizado, Wijeysundera e cols 

encontraram diferenças significativas em relação à mortalidade, comparando pacientes 

submetidos a tratamento invasivo e conservador (Wijeysundera et al., 2016). Com uma 

amostra de 50.302 pacientes com IAMSSST, foram avaliados de acordo com o tratamento 

de reperfusão, dentro de sete dias após seu evento índice: ATPC (n = 28.011), RM (n = 

6.227) ou terapia medicamentosa (n = 16.014). Durante o acompanhamento de  6 anos, 

os pacientes submetidos à RM [RR: 0,53 (IC 95%: 0,47-0,60)], bem como à ATPC [RR: 

0,64 (IC 95%: 0,60-0,69)], tiveram riscos menores de mortalidade no cotejo com o 

subgrupo terapia medicamentosa (Wijeysundera et al., 2016). Embora o estudo citado 

acima tenha restringido a sua população a pacientes com IAMSSST, foi observado um 

menor risco de mortalidade entre pacientes submetidos a procedimentos invasivos, como 

ATPC e RM, em comparação àqueles submetidos à terapia medicamentosa. É possível 

que o favorecimento a procedimentos invasivos neste estudo seja em razão da rapidez 

com a qual foi feita a intervençao cardiológica (em até 24/48horas). Os pacientes ERICO 

foram atendidos pela primeira vez em um ambiente não terciário, o que leva, na maioria 

dos casos, a um intervalo mais longo entre o início dos sintomas de SCA e a intervenção 

cardíaca do que em estudos realizados em centros especializados, no qual os 

procedimentos cardiológicos são geralmente realizados no período de 24 a 48 horas após 

um evento agudo. Mesmo considerando essa limitação, nossos principais achados 

favorecem a ATPC para casos de IAMSSST no contexto de um estudo observacional. 

Ademais, a trombólise química realizada na fase aguda em 16,3% do subgrupo 

ATPC também pode ter contribuído para um melhor prognóstico a longo prazo, mesmo 

com as frequências mais altas de IAMSSST e de fumantes atuais, em comparação aos 

outros subgrupos (RM e tratamento medicamentoso exclusivo). No entanto, não temos 

informações sobre o tabagismo ao longo do acompanhamento para considerá-lo como 
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fator de risco modificável. Além do que, outra possível explicação para o efeito protetor 

de longo prazo observado no subgrupo ATPC pode ser a frequência maior de stent 

metálico (75,8% dos casos). 

Digno de nota, a necessidade de novas abordagens devido a estenose tornou-se 

menos frequente com o advento do stent convencional (Fischman et al., 1994; Serruys et 

al., 1994). Bønaa e cols mostraram uma taxa mais baixa de revascularização em pacientes 

que receberam stent metálico (19,8%) e stents farmacológicos (16,5%) [RR: 0,76 (IC de 

95%: 0,69-0,85) p <0,001], mas sem diferenças significativas entre todas as causas de 

mortalidade e IAM não fatal, durante um acompanhamento de seis anos (stent metálico 

em 17,1% dos pacientes e stents farmacológicos em 16,6%) [RR: 0,98 (IC 95%: 0,88-

1,09) p = 0,66] (Bønaa et al., 2016). 

Embora o estudo seja observacional, obtivemos uma baixa taxa de reintervenção 

cardiológica nos subgrupos (menos de 1% dos participantes necessitaram de 

revascularização do miocárdio após ATPC), enquanto a taxa de nova revascularização 

por ATCP foi de 10%, o que permite avaliar melhor os resultados considerando os 

tratamentos administrados na amostra após o evento índice. 

Em suma, nossos achados diferem da literatura existente, possivelmente porque a 

amostra comunitária inclui toda a gama de SCA, e não apenas pacientes de alto risco com 

obstrução de múltiplos vasos. Porém, mesmo considerando os casos de IAMSSST 

isoladamente, os resultados foram confirmados. Ressalte-se que os achados capturam um 

período que testemunhou três diferentes eras de stent (angioplastia com balão, stent de 

metal e stents farmacológicos), o que pode ter contribuído para que os resultados 

favorecessem a ATPC como uma terapia invasiva precoce, relacionando-a a uma melhor 

sobrevida em longo prazo em população de baixo nível socioeconômico. 
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5.4 Forças do Estudo 

Este estudo apresenta pontos fortes à medida que fornece evidências consistentes 

sobre a relação entre o número de vasos obstruídos e a gravidade da doença arterial 

coronariana, sendo também verificada uma maior mortalidade e menores taxas de 

sobrevida não somente nos pacientes com obstrução de múltiplos vasos, mas também 

dentre os que apresentam obstrução de um vaso. Esse fato reforça a importância do 

controle de fatores de risco cardiovascular e abordagem terapêutica precoce pós-SCA 

mesmo dentre aqueles com menor grau de obstrução coronariana. 

Apesar da população do estudo ERICO possuir baixo nível socioeconômico, no 

geral a mesma é atendida em um hospital comunitário, com capacidade de transferir 

pacientes para um centro de referência especializado em cardiologia. 

Além disso, a equipe do estudo ERICO monitorou periodicamente o uso de 

medicamentos indicados para o tratamento da SCA ao longo de um ano. Todos esses 

fatores, juntamente com o número significativo de pacientes e o período de 

acompanhamento de quatro anos, fornecem uma oportunidade única para avaliar a 

associação entre as taxas de mortalidade (todas as causas, DCV e DAC) de acordo com a 

gravidade da doença coronariana durante quatro anos após o evento agudo. 

Em relação à terapêutica adotada, nosso estudo não foi conduzido em um contexto 

de ensaio clínico randomizado. Seus achados sugerem que as melhorias nas técnicas 

cirúrgicas e o surgimento de stents não farmacológicos e farmacológicos podem explicar 

as taxas de mortalidade mais baixas verificadas em pacientes submetidos à ATPC. Para a 

efetivação das análises aqui presentes, foram selecionados como membros do grupo de 

referência pacientes com tratamento medicamentoso exclusivo, já que esse subgrupo 

possuía um menor número de indivíduos com formas graves de SCA [angina 108 

(31,5%)] e mais pacientes sem obstrução [103 (30,0o%)].   
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5.5 Limitações do Estudo 

A angiografia invasiva para diagnóstico de obstrução coronariana não foi executada 

por uma equipe restrita de profissionais, o que pode ter gerado fonte de viés. Porém, um 

cardiologista do estudo ERICO revisou todos os casos e fez a classificação de acordo com 

a extensão da doença obstrutiva. 

Por se tratar de um estudo observacional realizado em amostra de baixo nível 

socioeconômico, atendida pela primeira vez em uma atenção secundária não 

especializada, não é possível extrapolar nossos achados para outras populações. Apesar 

disso, a presente pesquisa oferece informações valiosas, que não foram relatadas 

anteriormente por outros autores, sobre o tratamento invasivo na fase aguda e a sobrevida 

em longo prazo. Descrevemos aqui particularidades de um hospital comunitário 

secundário acerca de tratamento precoce pós-SCA e mortalidade associada. Durante o 

seguimento de quatro anos, não se observou a necessidade de novas intervenções nos 

pacientes submetidos a tratamento medicamentoso, ATPC ou RM. No entanto, um 

seguimento mais longo poderia mostrar o contrário. 

A natureza não randomizada deste estudo não descarta um viés de seleção na 

amostra, com a existência de potenciais fatores de confusão eventualmente não 

controlados nos modelos de regressão logística multivariados, incluindo o viés de seleção 

na escolha terapêutica. A saber, dos pacientes submetidos ao tratamento medicamentoso, 

30% não tinham doença obstrutiva, em comparação com 1% daqueles submetidos à 

ATPC. 

Devido o tamanho reduzido da amostra, nosso estudo não teve poder estatístico para 

descrever a mortalidade por estratégia terapêutica adotada em cada subgrupo de obstrução 

coronariana.  



60 

Finalmente, o número pequeno de casos de RM (n = 52) não nos permitiu encontrar 

significância estatística nos modelos multivariados para avaliação da mortalidade por 

todas as causas, DCV e DAC, como observamos no subgrupo ATPC. 
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6. CONCLUSÃO 

No estudo ERICO, a obstrução de múltiplos vasos e a obstrução de um vaso foram 

responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade por todas as causas em longo prazo após 

SCA. Portanto, nossa pesquisa reforça a importância de projetar uma melhor abordagem 

para controlar e tratar pacientes em todas as faixas de risco cardiovascular, incluindo 

aqueles com aparente baixo risco atendidos em uma unidade de saúde secundária. 

A estratégia de reperfusão ATPC foi associada a um melhor prognóstico em longo 

prazo, independentemente do subtipo de SCA. Mesmo considerando apenas os casos de 

IAMSSST, nossos achados foram confirmados. O advento dos stents de metal e 

farmacológicos, podem ter influenciado a ATPC como tratamento de maior benefício na 

população de baixo nível socioeconômico do estudo ERICO, que busca o serviço público 

de atenção secundária para um primeiro atendimento por SCA. 

 

  



62 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Na literatura, os estudos que avaliam o prognóstico em curto e longo prazo pós-

SCA de acordo com a gravidade da doença obstrutiva e a estratégia terapêutica adotada 

limitam-se a centros terciários de países desenvolvidos.  

Atualmente, com o advento da tecnologia e o aprimoramento das técnicas cirúrgicas 

e o surgimento do stent farmacológico, há a necessidade premente de pesquisa científica 

nacional em centros secundários para avaliação em curto e longo prazo da mortalidade 

pós SCA de acordo com números de vasos obstruídos e a terapêutica adotada. 
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8. ANEXOS 

8.1 Questionário ERICO – Inicial – (Anexo 1) 
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8.2 Questionário ERICO – 30 dias – (Anexo 2) 
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8.3 Questionário ERICO – 6 meses e anual – (Anexo 3) 
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8.4 Termo de consentimento livre e esclarecido – (Anexo 4) 
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