
1. INTRODUÇÃO 

 

 
A referência mais antiga sobre angina pectoris foi feita por Seneca no século I A.D1. 

Edward Hyde (1609-1674), político inglês, em sua bibliografia Life of Edward, Earl of 

Claredon fez a primeira descrição detalhada de um caso anginoso, dos sintomas iniciais até a 

morte súbita de seu próprio pai2. Um século depois, William Heberden (1710-1781), famoso 

médico inglês do século XVIII, em 1768,  foi o primeiro médico a usar o termo angina 

pectoris, que o consagrou como a descrição clássica da angina, mesmo sem ter conhecimento 

de sua etiologia2. Em 1772, Jenner e Parry, médicos também ingleses, após necrópsias de 

pacientes anginosos, concluíram que a angina pectoris era causada por doenças das artérias 

coronárias3. James Hope, em 1831, reconheceu o IAM do ponto de vista anatomopatológico.4 

Brunton, em 1867, fez a descoberta que os nitritos eram capazes de aliviar a dor na angina do 

peito4. Só em 1912, Herrick relata a primeira explicação detalhada da associação entre infarto 

agudo miocárdio (IAM) e trombose coronária, enfatizando que a doença pode ser crônica, 

além disso foi o primeiro a diagnosticar IAM in vivo, usando o eletrocardiograma (ECG), 

graças a Einthoven (inventor da eletrocardiografia no início do século XX)5. A partir de 

Herrick, outros médicos realizaram estudos observacionais sobre a história natural da doença 

arterial coronariana, entre eles os mais importantes foram os Drs. Paul White, de Boston e 

Paul Wood, de Londres. 

As definições de síndromes estáveis, instáveis e isquemia silenciosa não eram usadas no 

seguimento dos pacientes até metade do século XX. Este fato compromete uma análise 

acurada dos dados da história natural para cada tipo de síndrome. Harold Feil (1937) já 

descrevia crises de dor retroesternal precedendo trombose coronariana por horas ou dias, 

sendo mais tarde chamada de insuficiência coronariana3. Blumbarg et al., em 1940 definiram 

achados histopatológicos em pacientes com angina1. White, Bland e Miskall (1943), relataram 

expectativa de vida de 9 a 10 anos após aparecimento da angina. Em 1947, Montgomery et al. 

divulgaram 10 anos de seguimento de 3440 pacientes, dos quais 405 estavam vivos no final 

do período. Block et al., em 1952 mostraram que, em um seguimento de 5 a 23 anos de 6682 

pacientes, 15% morriam no primeiro ano e 9% a cada ano que passava. Paul Wood se referia à 

insuficiência coronariana aguda, também chamada de angina pectoris pré-infarto, hoje 
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conhecida como angina instável. Nesta época, já se sabia que tais pacientes evoluiriam para o 

infarto do miocárdio dentro de horas, dias ou semanas após o aparecimento de sintomas 

instáveis e que a mortalidade era maior do que nos pacientes com angina estável3.  

Em relação ao tratamento da angina pectoris, há relatos de Heberden, que no século XVII, 

os pacientes eram aliviados com doses pequenas de ópio, principalmente, nos ataques 

noturnos, ou uma preparação de antimônio com outras gomas fétidas. Externamente, era 

aplicado um grande emplastro de cominho sobre o local da dor. Substâncias unguentas 

(saponáceos ou voláteis) poderiam ser esfregadas na parte afetada. Banhos de mar, ou com 

qualquer água fria poderia ser usada ao mesmo tempo2.  

Até a década de 50, nenhum tratamento existia para doença aterosclerótica e suas 

complicações. No entanto, medidas de suporte eram empregadas, tais como: nitroglicerina, 

oxigênio, digitálicos e quinidina, além de um longo período de repouso na cama. Até ablação 

de tireóide foi usada para tentar diminuir o metabolismo miocárdico. As propostas de Herrick 

aliado ao desenvolvimento do eletrocardiógrafo começaram a entrar cada vez mais em voga, 

sendo que em 1948, a Associação Médica Norte-Americana passou a recomendar o uso de 

anticoagulantes no tratamento do IAM5.   

A partir da década de 60, métodos diagnósticos e valiosas informações objetivas 

tornaram-se disponíveis. Enzimas cardíacas, interpretação eletrocardiográfica melhorada e o 

ECG de esforço já estavam sendo aplicados. Ao mesmo tempo, o tratamento também 

melhorou. Nitratos de longa ação, procainamida, novos agentes pressóricos, anticoagulantes e 

unidades coronarianas foram criadas com o intuito de diminuir a mortalidade da doença 

aterosclerótica coronariana. Ainda mais tarde, na década de 80, já passamos a contar com 

beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e novas drogas antiarrítmicas. Na década 

de 90, heparina e, mais tarde, heparina de baixo peso molecular entraram para otimizar o 

tratamento da insuficiência coronariana aguda. Recentemente, há vários estudos sobre o uso 

de um novo anti-agregante plaquetário: os inibidores da glicoproteína IIb/IIIa6.    

No final da década de 60, dois marcos importantes revolucionaram a cardiologia: a 

introdução da arteriografia coronariana e o advento das técnicas de revascularização 

miocárdica por enxertos venosos1. Foi dado o início da era da reperfusão. Em 1977, Grüntzig 

fez uma auto-angioplastia, a primeira angioplastia transluminal percutânea (ATPC) in vivo, 

em seres humanos. A partir de 1981, percebeu-se um notável aumento das angioplastias, 

especialmente após o aparecimento dos stents (dispositivos intra-arteriais que estabilizam as 
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lesões coronárias submetidas à angioplastia coronária)7. Estes conhecimentos, juntamente 

com os avanços terapêuticos, fizeram com que a mortalidade intra-hospitalar no infarto, que 

era de 30 a 40% na década de 50, caísse para os atuais 10%.   

O tema central deste trabalho é a síndrome coronária aguda (SCA). Esta engloba a angina 

instável (AI), o infarto agudo do miocárdio (IAM) sem elevação do segmento ST (IAMSST) e 

o IAM com elevação do segmento ST (IAMST). Elas representam as manifestações de 

isquemia e necrose aguda cardíaca, secundárias, na sua maioria, à aterosclerose8. 

As SCA são causas comuns de admissões em emergências hospitalares e a maior causa de 

morbimortalidade em todo o mundo9, 10.  A angina instável e o IAM sem elevação do 

segmento ST são responsáveis por aproximadamente 2,5 milhões de admissões hospitalares 

pelo mundo11. Só nos EUA, mais de 5 milhões de visitas por ano nas emergências por dor 

torácica, resultando em 2 milhões de admissões e 8 bilhões de dólares em custos12.  

Em 1997, mais de 57 milhões de americanos tiveram alguma forma de doença 

cardiovascular; destes, 14 milhões apresentaram coronariopatia. Anualmente, cerca de 1 

milhão e meio de norte-americanos sofrem infarto agudo do miocárdio (IAM), sendo que 

aproximadamente 500.000 morrem em conseqüência da doença aterosclerótica nas artérias 

coronárias13. O impacto das SCA em alguns países da Europa é similar ao dos EUA, no 

entanto, existem tendências divergentes em relação à mortalidade cardiovascular. Por 

exemplo, a mortalidade cardiovascular vem diminuindo nos países da Europa ocidental 

enquanto cresce nos países do centro e leste europeu14. Dados extremamente limitados são 

disponíveis sobre taxas de incidência ou mortalidade de SCA em países da América do Sul e 

Central, embora os dados disponíveis sugiram aumento, ao longo do tempo, na proporção das 

mortes cardiovasculares nestas regiões15. A OMS estima que até o ano 2020 haverão 11,1 

milhões de mortes por ano em todo o mundo decorrentes de doença arterial coronariana16.  

Em relação ao nosso país, dados do DATASUS e do Ministério da Saúde brasileiro 

indicam a ocorrência de perto de 78.442 mortes por doença isquêmica do coração em 2000. 

No ano de 2002, o número de internações por infarto agudo do miocárdio na rede pública e 

conveniada com o SUS (cerca de 6.400 hospitais do total de 7.100 hospitais no País) foi de 

37.650, com 6.250 óbitos hospitalares (16,6%), número de internações 3,5% maior que o 

valor médio visto no período de 1993-199717.   

Baseado no número de atendimentos anuais por dor torácica nos EUA e na proporção 

populacional entre esse país e o Brasil, e assumindo a mesma prevalência de doença 
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coronariana, poderíamos estimar cerca de quatro milhões de atendimentos anuais por dor 

torácica no Brasil. Como diversos estudos indicam que 5 a 15% dos pacientes atendidos com 

dor torácica nas salas de emergência norte-americanas têm infarto agudo do miocárdio, o 

número de infartos esperado no nosso País seria de aproximadamente 400 mil por ano; um 

número quase 10 vezes maior do que o apresentado pelo SUS18. Existem diferenças regionais 

importantes quanto aos óbitos por doença isquêmica do coração, com maior incidência em 

cidades do Sul-Sudeste em relação as cidades do Norte-Nordeste5. Atualmente, a doença 

arterial coronariana é a segunda causa cardiovascular de morte no Brasil, mas a primeira em 

São Paulo, estado e capital, e em outras poucas capitais19. 

A taxa de mortalidade decorrente de doença arterial coronariana caiu mais de 40% desde 

1968. Nos Estados Unidos da América, o consenso é que tanto a prevenção quanto à terapia 

têm contribuído para esta queda. Apesar dessa diminuição na taxa de mortalidade há um ônus 

econômico crescente devido a dois fatores: população em processo de envelhecimento, e 

aumento do número de sobreviventes de IAM, além dos avanços mantém os casos atuais de 

doença cardiovascular e os melhoramentos tecnológicos que permitem terapia mais agressiva 

e prolongada, porém mais dispendiosa. 

O grande problema no manejo atual das SCA é que, embora tenha havido um sucesso na 

diminuição da mortalidade intra-hospitalar, o risco de eventos fatais e não-fatais (IAM e 

AVC) que ocorrem após a alta destes pacientes ainda é preocupante. As taxas de mortalidade 

1 ano após aparecimento de angina instável varia de 2 a 18% e há um risco de 7 a 21% de 

desenvolverem IAM6.  Estes eventos ocorrem principalmente nas primeiras 6 a 8 semanas 

após a alta20.  Estes riscos devem-se, principalmente, à instabilidade da placa aterosclerótica 

que pode, a qualquer momento, sofrer uma fissura ou ruptura, desencadeando uma nova SCA 

ou mesmo levar o paciente ao óbito. Para tentar minimizar este problema, Braunwald propôs 

uma definição para angina instável baseada em características clínicas, eletrocardiográficas e 

terapêuticas. Esta estratificação de risco tenta predizer a probabilidade de eventos fatais e não-

fatais a curto prazo8. Este procedimento tem tido alto grau de aceitação entre os 

cardiologistas, principalmente, após ter sido validada em numerosos estudos clínicos 

prospectivos21.  

Do exposto, podemos concluir que a década passada apresentou uma rápida evolução em 

opções terapêuticas e diagnósticas para pacientes com SCA. Há um melhor entendimento da 

fisiopatologia, e uma gama ampla de estudos randomizados que avaliam novas opções 
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terapêuticas. Entretanto, há uma significativa heterogeneidade no tratamento e manejo das 

SCA22.  

No Brasil, não há nenhum estudo de âmbito nacional que tenha um registro completo 

sobre pacientes com SCA. Existem, porém, iniciativas internacionais, das quais participam 

alguns centros brasileiros. Dentre eles podemos destacar o registro GRACE (Global Registry 

of Acute Coronary Events), que é um estudo observacional prospectivo envolvendo 14 países 

em 5 continentes e que pretende, até o final de 2005, reunir dados de 50.000 indivíduos 

hospitalizados com SCA. O objetivo principal deste registro é melhorar a qualidade do 

tratamento destes pacientes, descrevendo diferenças entre as características dos pacientes, as 

práticas de tratamento, desfechos dentro do hospital e 6 meses após a alta. Um dos centros 

participantes no Brasil é o Instituto de Cardiologia do Estado de Santa Catarina, localizado no 

Hospital Regional de São José. Este Instituto já coletou dados de 354 pacientes, no período de 

agosto de 1999 a dezembro de 2002. Estes dados formam a base do presente trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

 
Em pacientes internados no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), da 

Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina (SES-SC) entre agosto de 1999 a dezembro 

de 2002, com diagnóstico de SCA: 

1. Descrever as características clínicas, eletrocardiográficas, demográficas, fatores de 

risco, intervenções terapêuticas e evolução intra-hospitalar. 

2. Descrever a evolução clínica, intervenções terapêuticas e o seguimento seis meses 

após a alta hospitalar. 
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3. MÉTODO 

 

 
Estudo observacional, prospectivo, descritivo realizado com pacientes admitidos com 

diagnóstico de SCA no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) da Secretaria do 

Estado de Saúde de Santa Catarina, localizado em São José – SC, no período de agosto de 

1999 a dezembro de 2002.  

Foram incluídos os 10 primeiros pacientes internados a cada mês com diagnóstico de SCA 

de acordo com os seguintes critérios: 

 

 

 

a) Infarto agudo do miocárdio (IAM): sintomas compatíveis com isquemia miocárdica até 

24 horas antes da chegada ao hospital e pelo menos um dos seguintes: aumento da 

creatinoquinase fração MB (CKMB) dois vezes acima do valor normal ou, se não houver 

disponibilidade de CKMB, creatinofosfoquinase (CK) dois vezes acima do limite normal do 

laboratório do hospital ou troponina I ou T positivas (se disponíveis).  

b) IAM com elevação do segmento ST (IAMST): definido como elevação persistente do 

segmento ST com mais de um mm em duas derivações contíguas ou a presença de um novo 

bloqueio de ramo esquerdo (BRE) na vigência de biomarcadores para necrose.  

c) IAM sem elevação do segmento ST (IAMSST): biomarcadores positivos com ou sem 

alterações eletrocardiográficas (excetuando a elevação do segmento ST).  

d) Angina instável (AI): sintomas compatíveis com isquemia miocárdica dentro das 

primeiras 24 horas de apresentação hospitalar com biomarcadores negativos para IAM e, pelo 

menos um dos seguintes critérios: documentação de doença arterial coronariana (história de 

IAM, angina, insuficiência cardíaca decorrente de SCA, ou morte súbita com reanimação 

cardio-pulmonar; história de, ou novo teste de esforço positivo; cateterização cardíaca (CAT) 

nova ou prévia documentando doença arterial coronariana (DAC) obstrutiva em pelo menos 1 

artéria com ≥ 50% de estenose coronariana; angioplastia transluminal percutânea (ATPC) 

nova ou prévia; e/ou alterações eletrocardiográficas: elevação do segmento ST ≥ 1mm em 2 
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derivações contínuas, depressão do segmento ST ≥ 1mm, nova inversão de onda T ≥1mm ou 

pseudonormalização de ondas T previamente invertidas. 

Outros critérios de inclusão: mais de 18 anos, SCA elegível para o estudo não deve ter 

sido precipitada ou acompanhada por comorbidade significante como acidente 

automobilístico, trauma, sangramento gastrointestinal severo, operação, ou procedimento. 

Pacientes que já estão hospitalizados por qualquer outra razão e que desenvolvem SCA, não 

são recrutados pelo presente estudo. Pacientes podem ser reinseridos quantas vezes possíveis, 

desde que tenham se passado mais que seis meses da internação anterior. Quando isto 

aconteceu, seu protocolo era identificado por um número diferente. 

Dentre as variáveis temos a classificação de Killip que foi dividida em: 

- Classe Killip I = sem insuficiência cardíaca congestiva (ICC), sem estertores nos 

campos pulmonares e sem terceira bulha (B3) 

- Classe Killip II = insuficiência cardíaca congestiva (ICC), com estertores bibasais 

em menos de 50% dos campos pulmonares ou terceira bulha (B3) ou distensão 

venosa jugular 

- Classe Killip III = edema agudo de pulmão (estertores em mais de 50% dos campos 

pulmonares) 

- Classe Killip IV = choque cardiogênico (edema agudo de pulmão e hipoperfusão 

caracterizada por pressão arterial sistólica menor que 80 mmHG)  

Quanto às alterações eletrocardiográficas, temos como definições: 

-  ↑ ST = supradesnivelamento do segmento ST (≥ 1mm) 

-  ↓ ST = infradesnivelamento do segmento ST (≥ 1mm) 

-  Onda Q significante = 1/3 da altura da onda R ou > 0,04 segundos de duração 

-  Inversão de onda T (≥ 1mm) 

As áreas do coração afetadas conforme as derivações eletrocardiográficas são: 

-  Anterior – V1 a V4 

-  Inferior – DII, DIII e AVF 

-  Lateral – V5, V6, DI e AVL 
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Foram excluídos: 

 

 

 

a) Pacientes com síndromes coronarianas instáveis ou intermediárias que são 

hospitalizados por menos que um dia apenas baseando-se com história dos sintomas 

b)   Pacientes com IAM associados ao perioperatório. 

 

 Este estudo foi baseado no protocolo do estudo GRACE10. O registro dos dados coletados 

foi feito em formulário padrão na língua inglesa (anexo 1) contendo as seguintes variáveis: 

características demográficas, intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a chegada no 

hospital, o diagnóstico presuntivo na admissão hospitalar, achados no ECG, características 

clínicas, uso de medicações, intervenções realizadas e eventos intra-hospitalares. Também 

foram coletados os dados do seguimento de seis meses dos pacientes que receberam alta 

hospitalar.  

O seguimento de seis meses após a alta hospitalar foi realizado por telefone. O 

pesquisador se apresentava ao paciente, dizendo o seu nome e sua função. Foi feito um 

esclarecimento sobre os objetivos da pesquisa de forma sucinta e solicitado o consentimento 

verbal para o uso dos dados coletados no relatório final. Foi garantida a total 

confidenciabilidade destes dados, expondo-se os possíveis benefícios de sua contribuição à 

comunidade científica e à sociedade, e, finalmente, deixando claro o fato de que sua aceitação 

era de livre arbítrio. A folha de coleta de dados número 7 continha as questões feitas no 

seguimento de seis meses (anexo 1). 

Foi feito um esforço máximo no sentido de localizar todos os pacientes que receberam alta 

hospitalar para o seguimento de seis meses. Além dos dados do endereço por ocasião da 

internação, as perdas de seguimento por mudança de endereço ou de telefone eram 

contornados usando o serviço da internet que localiza pessoas e seus telefones 

(www.102web.com.br). 

As variáveis categóricas foram expressas por número e percentual do valor total, enquanto 

que as variáveis contínuas foram representadas como a média dos valores encontrados mais 

ou menos um desvio-padrão (DP). 

http://www.102web.com.br/
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Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados do Programa Epidata 

versão 2.1b (CDC, WHO) e os dados analisados pelo Programa SPSS® versão 10.0). 

O presente trabalho recebeu primeiramente a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto de Cardiologia do Estado de Santa Catarina (CEP-ICSC), conforme documento 

emitido em 23/11/1999. Foi também aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH-UFSC), conforme documento 

emitido em 11/08/2003 (Anexo 2). 
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4 RESULTADOS 

 

 
Dos 354 pacientes admitidos com suspeita de SCA, 226 (63,8%) pacientes tiveram 

diagnóstico inicial de infarto agudo do miocárdio (IAM), 118 (33,4%) de angina instável (AI), 

7 (2%) de SCA com ECG indeterminado (SCAI) e 3 (0,8%) de outras causas cardíacas (OC) 

(vide figura 1). Durante a internação, com a investigação mais acurada, foram registradas as 

seguintes freqüências de diagnósticos definitivos: 192 (54,2%) pacientes com IAM com 

supradesnivelamento do segmento ST (IAMST), 80 (22,7%) pacientes com angina instável 

(AI), 67 (18,9%) com IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSST), 11 (3,1%) 

com outras causas cardíacas (OC) e 4 (1,1%) com causas não-cardíacas (NC). Os dois últimos 

grupos foram excluídos na análise subseqüente por não se enquadrarem como SCA. Portanto, 

tivemos, o total de 339 pacientes com diagnóstico definitivo de SCA.  

 

 

 

4.1 Características demográficas, perfil clínico e alterações eletrocardiográficas. 

 

 

As características demográficas e o perfil clínico de admissão estão representados na 

tabela I. Deste total (n=339), 231 (68,1%) eram do gênero masculino. A média de idade foi de 

60 ± 12 anos (variando de 33 a 98 anos). A média de idade por gênero foi de 62,2 ± 13 anos 

(variando de 33 a 98 anos) para o gênero feminino e de 59 ± 11 anos (variando de 33 a 87 

anos) para o gênero masculino. A figura 2 mostra a distribuição por faixa etária dentro de 

cada gênero.  
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IAM = 226 (63,8%) SCAI  7 (2%) 

N = 354 SCA? 
 

AI = 118 (33,4%) OC = 3 (0,8%) 

IAMST 181 (80,1%) 
IAMSST 32 (14,2%) 
AI              5  (2,2%) 
OC            5  (2,2%) 
NC            3  (1,3%) 

IAMSST 1  
AI           1  
OC         1  

IAMSST  3 
AI            3 
IAMST    1 

AI             71  (60,2%) 
IAMSST  31  (26,3%)  
IAMST    10    (8,5%) 
OC             5    (4,2%) 
NC             1    (0,8%) 

IAMST   = 192   (54,2%) 
AI            =  80   (22,7%) 
IAMSST =   67   (18,9%)  
OC          =  11     (3,1%) 
NC          =    4     (1,1%) 

339 pacientes 
com SCA 

Figura 1 – Distribuição por sub-diagnóstico inicial e definitivo das SCA em 354 pacientes, internados no 

Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, no período de agosto de 1999 a dezembro de 2002.  

*: diagnóstico inicial; ¶: diagnóstico definitivo por grupo; †: diagnóstico definitivo total; N: número total de 

pacientes; SCA: síndrome coronariana isquêmica aguda; IAM: infarto agudo do miocárdio; AI: angina instável; 

SCAI: síndrome coronariana isquêmica aguda indeterminada; IAMST: IAM com supradesnível do segmento 

ST; IAMSST: IAM sem supradesnível do segmento ST; OC: outras causas cardíacas; NC: não-cardíacas.  

 

 

 

Quanto à história clínica prévia à admissão, 212 (62,5%) tiveram angina, 69 (20,4%) IAM 

prévio e 15 (4,4%) AVC ou AIT prévio. Em relação aos fatores de risco para doença 

coronariana, 193 (56,9%) eram fumantes ou ex-fumantes. A freqüência de hipertensão 

arterial, diabetes e dislipidemia foi: 63,4%, 25,1% e 34,5%, respectivamente. A história 

familiar não foi descrita, pois este dado só foi coletado a partir de 2002. Em relação ao 

diagnóstico prévio de doença arterial coronariana (DAC): 104 (30,7%) submeteram-se à 

angiografia coronária, 46 (13,6%) foram submetidos a angioplastia coronária, 22 (6,5%) 

tinham cirurgia de revascularização prévia e 17 (5,0%) apresentaram história de teste de 

esforço positivo. 
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Tabela I – Dados demográficos, história clínica e fatores de risco de 339 

pacientes, com diagnóstico definitivo de SCA, internados no Instituto de 

Cardiologia do Hospital Regional de São José, no período de agosto de 1999 a 

dezembro de 2002.   
 

Gênero 

Masculino 

 

231 

 

68,1% 

Feminino 108 31,9% 

Idade   

      Média (± DP) 60   ± 12 anos  

Fatores de risco   

Fumante/ex-fumante 193 56,9% 

  Hipertensão arterial 215 63,4% 

Dislipidemia 117 34,5% 

Diabetes 85 25,1% 

Doença coronária prévia   

Angina 212 62,5% 

Infarto prévio 69 20,4% 

AVC/AIT 15 4,2% 

CAT diagnóstica para DAC 104 30,7% 

ATPC prévia 46 13,6% 

Cirurgia de revascularização prévia 22 6,5% 

Teste de esforço positivo 17 5,0% 

DP: desvio-padrão; AVC/AIT: acidente vascular cerebral/acidente isquêmico transitório; CAT: 

cateterismo; DAC: doença arterial coronariana; ATPC: angioplastia transluminal percutânea coronária.  

Fonte: Questionário baseado o protocolo do estudo GRACE, aplicado no Instituto de Cardiologia do 

Hospital Regional de São José, 1999-2002. 
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Figura 2 – Distribuição de faixa etária em relação ao gênero 339 pacientes com diagnóstico definitivo de 

SCA, internados no Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, no período de agosto de 1999 a 

dezembro de 2002.  

 

 

 

Na admissão, 304 (89,7%) pacientes foram categorizados como classe I de Killip, sendo 

que a freqüência das demais classes podemos conferir na tabela II. 

 

 

 

Tabela II: Freqüência das classes de Killip em 339 pacientes com 

diagnóstico definitivo de SCA, internados no Instituto de Cardiologia do 

Hospital Regional de São José, no período de agosto de 1999 a dezembro de 

2002.   

 

Classe de Killip N % 

I 304 89,7% 

II 26 7,7% 

III 4 1,2% 

IV 5 1,5% 
Fonte: Questionário baseado no protocolo do estudo GRACE, aplicado no Instituto de Cardiologia do 

Hospital Regional de São José, 1999-2002. 



 15 

As alterações eletrocardiográficas são mostradas na tabela III. A elevação do segmento ST 

estava presente em 192 (56,6%) dos pacientes, sendo que a parede inferior, foi a mais 

acometida em 93 (48,4%) destes casos. O infradesnivelamento do segmento ST foi registrado 

em 86 (25,4%) dos pacientes e a parede anterior foi a mais acometida com 38 (44,2%) destes 

casos. A onda Q e inversão de onda T estiveram presentes no ECG de 93 (27,4%) e 100 

(29,5%) dos pacientes respectivamente. Em ambas, a parede anterior foi a mais acometida.  

 

 

 

Tabela III: Alterações eletrocardiográficas em 339 pacientes com 

diagnóstico final de SCA, internados no Instituto de Cardiologia do Hospital 

Regional de São José, no período de agosto de 1999 a dezembro de 2002.  

 

Parede ↑ ST ↓ ST Onda Q Inversão onda T 

Anterior 51 (26,6%) 38 (44,2%) 34 (49,3%) 34 (34%) 

Inferior 93 (48,4%) 9 (10,5%) 26 (37,6%) 17 (17%) 

Lateral 5 (2,6%) 23 (26,7%) NR 24 (24%) 

Antero-inferior 3 (1,6%) 2 (2,3%) 4 (5,8%) 1 (1%) 

Antero-lateral 24 (12,5%) 9 (10,5%) 4 (5,8%) 21 (21%) 

Latero-inferior 16 (8,3%) 5 (5,8%) 1 (1,5%) 3 (3%) 

Total 192 (56,6%)* 86 (25,4%)* 69 (20,35)* 100 (29,5%)* 

↑ ST: supradesnivelamento do segmento ST; ↓ ST: infradesnivelamento do segmento ST; NR: não 

registrado; * freqüência relativa ao número total de pacientes (n = 339).    

Fonte: Questionário baseado no protocolo do estudo GRACE, aplicado no Instituto de Cardiologia do 

Hospital Regional de São José, 1999-2002. 
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4.2 Conduta terapêutica intra-hospitalar 

 

 

A figura 3 nos mostra a freqüência da terapia antitrombótica e antiplaquetária usada. Nas 

primeiras 24 horas de atendimento, o ácido acetilsalicílico (AAS) foi o fármaco mais usado, 

em 315 (93%), seguido da heparina não-fracionada (HNF), aplicada em 233 (69%) pacientes. 

Ticlopidina ou clopidogrel foi usado em 72 (21%) pacientes nas primeiras 24 horas, sendo 

que após 24 horas, este número subiu para 130 (38%). As heparinas de baixo peso molecular 

foram prescritas para 56 (16%) dos pacientes nas primeiras 24 horas e para 140 (41%) após 

24 horas. Os inibidores da glicoproteína IIb/IIIa foram usados em apenas 3 (1%) pacientes 

antes de realizar ATPC. Os anti-plaquetários  mais prescritos na alta foram: AAS 286 (84%) e 

Ticlopidina/Clopidogrel 113 (33%). 
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Figura 3: Freqüência da terapia antitrombótica e antiplaquetária nas primeiras 24 horas, após 24 horas e na alta 

hospitalar, em 339 pacientes com diagnóstico final de SCA, internados no Instituto de Cardiologia do Hospital 

Regional de São José, no período de agosto de 1999 a dezembro de 2002.   

AAS: ácido acetilsalicílico; HNF: heparina não-fracionada; HBPM: heparina de baixo peso molecular; Inib. 

IIb/IIIa: inibidor da glicoproteína IIb/IIIa. 



 17 

A figura 4 mostra as freqüências em relação à terapia coadjuvante. Foi registrado que nas 

primeiras 24 horas, as medicações mais prescritas foram: nitrato EV em 266 (78%) pacientes, 

seguido dos beta-bloqueadores (BB) com 188 (56%) e inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (IECA) em 184 (54%) pacientes. Após 24 horas, o nitrato VO foi a droga mais 

prescrita, 305 (90%) fizeram seu uso, seguido por IECA, BB e nitrato EV, usada em 257 

(76%), 244 (72%) e 231 (68%) dos pacientes, respectivamente. Apenas 41 (12%) dos 

pacientes fizeram uso de estatinas nas primeiras 24 horas, sendo que seu uso após 24 horas 

alcançou 145 (43%) pacientes. As drogas coadjuvantes mais prescritas na alta na ordem 

decrescente foram: nitrato VO (82%), IECA (56%), BB (51%) e estatinas (37%). 
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Figura 4: Freqüência da terapia coadjuvante nas primeiras 24 horas, após 24 horas e na alta hospitalar, 

usada em 339 pacientes com diagnóstico final de SCA, internados no Instituto de Cardiologia do Hospital 

Regional de São José, no período de agosto de 1999 a dezembro de 2002.  

IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; BB: betabloqueador; EV: via endovenosa; VO: via 

oral; BCC: bloqueador de canal de cálcio. 
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4.2.1 Terapia invasiva e fibrinólise 

 

 

A figura 5 mostra qual foi a freqüência de métodos diagnósticos invasivos e 

intervencionistas, além do uso de fibrinólise química empregadas em cada grupo de SCA.  

Dos 192 pacientes com IAMST, 158 (82,3%) foram submetidos ao cateterismo, a 

angioplastia primária foi realizada em 87 (45,3%). O fibrinolítico usado em todos os casos foi 

a estreptoquinase, sendo que foi administrada a 73 (38%) pacientes com IAMST. 

Angioplastia de resgate foi observada em 26 (13,5%) pacientes. Neste mesmo grupo, 13 

(6,8%) pacientes foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. Em 15 (7,8%) 

pacientes, nenhum destes métodos foi realizado.  

Dentro dos 67 pacientes com IAMSST, 49 (73,1%) foram submetidos ao cateterismo, a 

angioplastia foi realizada em 24 (35,8%). Neste mesmo grupo, 11 (16,4%) indivíduos foram 

submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. Em 11 (16,4%) pacientes, nenhum 

destes métodos foi realizado.  

Já entre os 80 pacientes com AI, 59 (73,8%) foram submetidos ao cateterismo, a 

angioplastia foi realizada em 25 (31,3%). Neste mesmo grupo, 26 (32,5%) indivíduos foram 

submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. Em 11 (13,7%) pacientes, nenhum 

destes métodos foi realizado.  
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Cateterismo = 158 (82,3%) 

Fibrinolítico (Estreptoquinase) = 73 (38%) 

IAMST 
N = 192 

Angioplastia† = 87 (45,3%) 

Cirurgia de revascularização miocárdica = 13 (6,8%) 

Nenhum destes = 15 (7,8%) 

Angioplastia de resgate = 26 (13,5%) 

Cateterismo = 49 (73,1%) 

IAMSST 
N = 67 

Angioplastia = 24 (35,8%) 

Cirurgia de revascularização miocárdica = 11 (16,4%) 

Nenhum destes = 11 (16,4%) 

Cateterismo = 59 (73,8%) 

Cirurgia de revascularização miocárdica = 26 (32,5%) 

Angioplastia = 25 (31,3%) 

AI 
N = 80 

Nenhum destes = 11 (13,7%) 

Figura 5 – Freqüência de fibrinólise química, angiografia coronária, angioplastia coronária e cirurgia de revascularização miocárdica, durante a internação em 

339 pacientes com SCA, no Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José – SC, no período de agosto de 1999 a dezembro de 2002. 

IAMST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; IAMSST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento 

ST; AI: angina instável; †: angioplastia primária 
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4.3 Desfechos intra-hospitalares 

 

 

Durante a internação, o desfecho clínico não-fatal mais comum foi o infarto do miocárdio 

nas primeiras 24 horas com 68 (20,1%) casos. Já o infarto do miocárdio após 24 horas ocorreu 

em apenas 9 (2,7%) pacientes assim como o reinfarto que também teve a mesma freqüência. 

A angina recorrente acometeu 67 (19,8%) pacientes, sendo a segunda intercorrência mais 

comum. Insuficiência cardíaca foi diagnosticada em 39 (11,5%) pacientes. O choque 

cardiogênico aconteceu em 21 (6,2%) pacientes. As demais freqüências estão descritas na 

tabela IV. 

 

 

Tabela IV: Freqüência de eventos intra-hospitalares, em 339 pacientes com 

diagnóstico final de SCA, internados no Instituto de Cardiologia do Hospital 

Regional de São José, no período de agosto de 1999 a dezembro de 2002. 

 
Infarto < 24h 68 20,1% 

Infarto > 24h 9 2,7% 

Reinfarto 9 2,7% 

Angina recorrente 67 19,8% 

Insuficiência cardíaca 39 11,5% 

Choque cardiogênico 21 6,2% 

Edema agudo de pulmão 32 9,4% 

Pericardite 3 0,9% 

Tamponamento 36 10,6% 

Fibrilação/flutter atrial 17 5,0% 

Taquicardial/fibrilação ventricular 18 5,3% 

Acidente vascular cerebral 2 0,6% 

Hemorragia 4 1,2% 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Questionário baseado no protocolo do estudo GRACE, em pacientes com diagnóstico de admissão de SCA no 

Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, entre agosto de 1999 a dezembro de 2002. 
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O intervalo de tempo (∆T) entre início dos sintomas até a chegada ao hospital teve uma 

média de 6:32 h, ± 15 h (variando de 0 a 172 horas), como mostra a tabela V. Dos pacientes 

com IAMST, IAMSST e AI chegaram a emergência dentro de 12 horas do aparecimento dos 

sintomas 91,1%, 79,1% e 83,8%, respectivamente. A média geral dos dias de hospitalização 

foi de 14,7 ± 12 dias (variando de 0 a 84 dias). Já nos pacientes subdivididos em IAMST, 

IAMSST e AI, esta média foi de 12,4, 15,7 e 17,6 dias, respectivamente. 

O tempo porta-balão entre os pacientes com IAMST, que foram submetidos a ATPC 

primária de urgência, teve uma média de 122 min. ± 103 min. (15 min. a 8:15 h), sendo que o 

tempo ideal seria menor que 90 min. Dos pacientes submetidos ATPC de urgência 48 (42%) 

pacientes alcançaram um tempo porta-balão ideal. O tempo porta-agulha teve uma média de 

66 ± 77 min (variando de 0 min. a 8h:54 h), para um tempo ideal menor que 30 minutos.  

 

 

 

Tabela V: Intervalos de tempo, em 339 pacientes com diagnóstico final de 

SCA, internados no Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, 

no período de agosto de 1999 a dezembro de 2002.a 

 

IAMST 12,4 ± 10,4 0 a 84 dias  

IAMSST 15,7 ± 11,3 4 a 60 dias  

AI 17,6 ± 13,3 2 a 68 dias  

Tempo porta-balão 122 min. ± 103 min. 15 min. a 8h 15min < 90 min. 

Tempo porta-agulha 66 min. ± 77 min 0 min. a 8h 54 min < 30 min. 

∆T (intervalo de tempo)     Média Desvio-padrão Variação Ideal 

Sintomas-Admissão 6h 32 min. ± 15 h 0 a 172 horas  

Dias de hospitalização 14,7 dias ± 12 dias 0 a 84 dias  

Fonte: Questionário baseado no protocolo do estudo GRACE, em pacientes com diagnóstico de admissão de SCA no 

Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, entre agosto de 1999 a dezembro de 2002. 
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Dos 339 pacientes com SCA, 29 (8,5%) tiveram óbito intra-hospitalar (OIH). A 

freqüência de OIHs dentro de cada grupo de SCA foi: 23 (12%) nos pacientes com IAMST, 4 

(6%) dos pacientes com AI e 2 (2,5%) no grupo de IAMSST. Portanto, os sobreviventes que 

tiveram alta hospitalar somaram em 310 pacientes (vide figura 6)  

 

 

1 

 
2 
 
           3 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Distribuição da freqüência de óbitos intra-hospitalares em 339 pacientes com SCA, internados 

no Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José – SC, no período de agosto de 1999 a dezembro de 

2002. 

IAMST = 192 (54,2%) IAMSST = 67 (18,9%) 

23 (12%) 2 (2,5%) 

OIH = 29 (8,5%) 

sobreviventes 
com SCA 

310 

4 (6%) 

AI = 80 (22,7%) 

IAMST: IAM com supradesnivelamento do segmento ST; AI: angina instável; IAMSST: IAM sem 

supradesnivelamento do segmento ST; OIH: óbito-intra-hospitalar; 1: diagnóstico definitivo; 2:OIH por grupo; 

3: OIH total. 
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4.4 Seguimento após 6 meses 

 

 

Os 310 sobreviventes com SCA que tiveram alta hospitalar foram buscados para 

informações por telefone 6 meses após a alta. Vinte e sete pacientes (8,7%) não foram 

encontrados apesar de exaustivas tentativas, restando 283 pacientes (91,3%) pacientes com 

seguimento completo. 

Destes, 201 (71%) eram homens e 82 (29%) mulheres. A média de idade foi de 59,4 ± 

11,4 anos (variando de 33 a 87 anos).  

A aderência à terapia de prevenção secundária nesta amostra pode ser visualizada na 

figura 7. O AAS na alta foi prescrito para 258 (91,2%) pacientes, sendo que após 6 meses 217 

(76,7%) estavam ainda fazendo seu uso. O BB foi prescrito na alta para 159 (56,2%) 

pacientes e após 6 meses o seu uso continuava em 145 (51,2%) pacientes. O IECA foi 

prescrito na alta para 173 (61,1%) pacientes, enquanto que ao seguimento após 6 meses, sua 

utilização regular foi registrada em 143 (50,5%) pacientes. Já o BCC foi prescrito para 77 

(27,2%) pacientes na alta e após 6 meses seu uso foi relatado por 50 (17,7%) pacientes. 

Ticlopidina ou Clopidogrel foi prescrito para 103 (36,4%) pacientes e após 6 meses este 

número caiu para 29 (10,2%). As estatinas foram prescritas para 114 (40,3%) pacientes na 

alta, e, após 6 meses, a sua utilização caiu para 109 (38,5%) pacientes.  
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Figura 7: Freqüência relativa do uso regular de medicações para prevenção secundária na alta e após 6 

meses de seguimento, em 283 pacientes com SCA, internados no HRSJ entre agosto de 1999 e dezembro de 

2002. 

AAS: ácido acetilsalicílico; BB: beta-bloqueador; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; 

BCC: bloqueador de canal de cálcio. 

 

 

 

Após 6 meses de seguimento foi observado, que do total de 283 pacientes com SCA, 49 

(17,3%) destes pacientes tiveram novas internações por doença cardíaca no período até 6 

meses após a alta. A tabela VI mostra a freqüência de todos os eventos fatais e não-fatais 

neste período. Um novo episódio de IAM foi relatado por 25 (8,8%) pacientes, episódio de 

AVC ocorreu em 11 (3,9%) pacientes e óbito por doença cardíaca ocorreu em 16 (5,7%) 

pacientes. Ao combinarmos AVC, IAM e óbitos pós-alta, tivemos um total de 52 (18,4%) 

eventos cardiovasculares fatais e não-fatais, após 6 meses da alta hospitalar. 
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Tabela VI: Freqüência de eventos fatais e não-fatais, após seguimento de 6 

meses, em 283 pacientes com diagnóstico final de SCA, internados no Instituto 

de Cardiologia do Hospital Regional de São José, no período de agosto de 1999 

a dezembro de 2002. 

 

Fonte: Questionário baseado no protocolo do estudo GRACE, em pacientes com diagnóstico de admissão de SCA no 

Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, entre agosto de 1999 a dezembro de 2002. 

Óbito por causa cardíaca 16   (5,7%) 

Nova internação por doença cardíaca 49 (17,3%) 

Novo IAM 25   (8,8%) 

AVC 11   (3,9%) 

Óbito/IAM/AVC 52 (18,4%) 

Cateterismo programado 13   (4,6%) 

Cateterismo não-programado 23   (8,1%) 

Angioplastia programada 10   (3,5%) 

Angioplastia não-programada 16   (5,7%) 

CRM programada 9   (3,2%) 

CRM não-programada 12   (4,3%) 
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A taxa de mortalidade após 6 meses em cada grupo de pacientes foi de 6,5 % nos 

pacientes com IAMST, 5,6% nos pacientes com AI e 3,4% nos pacientes com IAMSST. A 

tabela VII podem descrever melhor estes dados. 

 

 

 

Tabela VII: Taxa de mortalidade por sub-diagnóstico de SCA, após 

seguimento de 6 meses, em 283 pacientes com diagnóstico final de SCA, 

internados no Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, no 

período de agosto de 1999 a dezembro de 2002. 
 

Síndrome coronariana aguda                Causa do óbito 

Tipo N Cardíaca Suicídio 

IAM com supra ST 153 10 (6,5%) 1 (0,65%) 

IAM sem supra ST 58 2 (3,4%)  

Angina instável 72 4 (5,6%)  

Total 283                16 (5,7%)  
 

Fonte: Questionário baseado no protocolo do estudo GRACE, em pacientes com diagnóstico de admissão de SCA no 
Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José, entre agosto de 1999 a dezembro de 2002. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 
O presente estudo descreveu dados do perfil clínico-demográfico dos pacientes com SCA, 

internados no ICSC/SES-SC do Hospital Regional de São José, no período de agosto de 1999 

a dezembro de 2002. Também trouxe informações sobre a evolução intra-hospitalar e de 6 

meses após a alta hospitalar. 

As síndromes coronarianas isquêmicas agudas (SCAs) são a maior causa de admissões 

hospitalares em emergências e grande causa de morbimortalidade em todo o mundo9. Em 

relação ao aspecto admissional hospitalar, o nosso estudo mostrou que o IAMST foi a causa 

mais freqüente de internação (Figura 1), sendo que a relação IAMST:AI foi de 1,9:1. Este 

resultado não concorda com os de outros estudos já amplamente descritos na literatura, onde a 

AI vem sendo a maior causa de internações hospitalares por toda a Europa e EUA com uma 

relação de AI:IAM de 1,2:1 9, 23. Este aumento das internações por AI em relação ao IAM 

pode estar relacionado com os novos avanços terapêuticos que propiciou o aumento do 

número de sobreviventes com AI e IAM, sendo que estes, por sua vez, apresentam novos 

episódios de AI. Esta diferença também pode ser decorrente do número restrito de leitos na 

unidade coronariana (UCO), havendo uma tendência de internar pacientes mais graves. Além 

disso, este Serviço de Cardiologia é referência para a região da grande Florianópolis e outras 

regiões do Estado, sendo o único hospital público da região que dispõe de procedimentos de 

cardiologia intervencionista. 

A acurácia diagnóstica na admissão comparado à da alta, mostra ainda uma significativa 

dificuldade diagnóstica na admissão destes pacientes, especialmente naqueles com AI (Figura 

1). Isto pode ser devido à apresentação clínica similar entre AI e IAMSST e à própria 

evolução da lesão aterosclerótica durante a internação, o que compromete a maior precisão 

diagnóstica inicial. Quando comparado a outros registros internacionais, percebemos que há 

uma geral dificuldade no diagnóstico e na estratificação destes tipos de pacientes na 

admissão24. No entanto, no registro europeu é descrito uma maior acurácia diagnóstica nos 

pacientes com SCA, especialmente nos pacientes com IAMST9.  

No grupo estudado, observamos que o gênero masculino foi a maioria, numa razão de 2:1 

(homens:mulheres) aproximadamente (Tabela I). Sabe-se que, os homens são mais afetados 
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por doença arterial coronariana (DAC) que as mulheres numa razão de 4:1, mas antes dos 40 

anos a razão é de 8:1, e acima de 70 anos torna-se 1:125. Isto pode vir a explicar a proporção 

observada no nosso estudo, visto que nossa média de idade foi de 60 anos ± 12 anos. Estudos 

publicados na literatura evidenciam tendências semelhantes na distribuição por gênero. Já no 

que diz respeito a faixa etária, apresentamos junto com o registro mexicano (RENASICA)26 

uma baixa média de idade, quando comparados aos outros trabalhos europeus e norte-

americanos9, 22, 23, 27, 28. Esta menor média de idade pode refletir uma maior gravidade da 

aterosclerose nos países chamados emergentes, nos quais tem sido detectados taxas elevadas 

de fatores de risco como tabagismo, hipertensão arterial e dislipidemia26. 

Quase metade dos pacientes neste estudo tinham mais de 60 anos (figura 2). Estes 

pacientes, por sua vez, tendem a ter maior risco de DAC em múltiplos vasos. Além disso, eles 

apresentam maiores riscos de desfechos clínicos graves que os mais jovens, especialmente o 

grupo acima de 70 anos. Este risco aumentado é relacionado em parte com a maior extensão e 

severidade das lesões ateroscleróticas e maior freqüência de disfunção ventricular esquerda. A 

idade, por si só, é um fator prognóstico independente, em parte pela maior freqüência de 

comorbidades8. 

Dentre os fatores de risco conhecidos para DAC (Tabela I), a hipertensão arterial 

sistêmica e o tabagismo foram os mais freqüentes, sendo registrados em mais da metade dos 

pacientes. Já a dislipidemia e diabetes corresponderam a dois terços e um terço dos pacientes, 

respectivamente. Comparando com dois grandes estudos semelhantes, podemos dizer que a 

nossa população apresentou uma freqüência relativamente similar destes fatores de risco9, 29. 

No entanto, o registro mexicano (RENASICA) detectou maior freqüência de dislipidemia e 

diabetes, acometendo 50% dos seus pacientes26. Há também um registro europeu (Euro Heart 

Survey) que apresentou freqüência de dislipidemia maior que o nosso estudo atingindo, 

aproximadamente, metade dos pacientes. Já um registro inglês (UK-PRAIS), mostrou a 

hipertensão também como fator de risco mais freqüente, no entanto, com menor índice, 

chegando a apenas 37% dos pacientes registrados27.  

Em relação aos antecedentes prévios de DAC (Tabela I), nosso estudo mostrou que mais 

da metade dos pacientes já haviam apresentado angina prévia, 20,4% dos pacientes já tinham 

sofrido IAM e 4,2% AVC. Dois estudos epidemiológicos, semelhantes mostram também que 

a maioria de seus pacientes apresentavam angina prévia ao episódio que levou a internação e 

menor porcentagem de pacientes com AVC,  no entanto, o que podemos perceber é que suas 
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taxas de infarto prévio são mais freqüentes entre seus pacientes, alcançando até 48%26, 27. Já 

um grande estudo randomizado abrangendo quase 16000 pacientes em 37 países de 4 

continentes (SYMPHONY) mostrou freqüências de IAM e AVC prévio semelhantes30.  Esta 

variação pode ser explicada porque, nos 2 primeiros estudos citados, havia maior freqüência 

de pacientes com AI, e estes, por sua vez, reinternavam com angina pós-IAM. Já na nossa 

casuística o IAM foi causa da maioria de nossas admissões.  

A freqüência de cateterismo, ATPC e cirurgia de revascularização prévias atingiram 

valores de 30,7%, 13,6% e 6,5%, respectivamente. A proporção de pacientes admitidos com 

cirurgia de revascularização prévia é semelhante à maioria dos estudos já publicados. Já o 

número de pacientes com ATPC prévia é superior ao que encontramos no registro mexicano 

(RENASICA), o qual foi realizado em um país economicamente semelhante ao Brasil26. Por 

outro lado, em outros continentes, como Europa e Oceania, mesmo sendo mais desenvolvidos 

economicamente, apresentaram menores freqüências de ATPC prévia30. Esta diferença pode 

ser explicada pelo fato de que o nosso estudo descreve dados de pacientes admitidos em um 

hospital de nível terciário com serviço de residência médica em cardiologia. Há uma 

tendência mostrada em estudos epidemiológicos de que um maior número de pacientes com 

ATPC prévia estejam se apresentando aos hospitais com Serviço de Hemodinâmica e 

Residência Médica23, 31. Além disso, os estudos citados acima trazem dados de pacientes 

oriundos de hospitais de nível secundário e terciário. 

A grande maioria dos pacientes (97,4%) foi admitida no hospital nas classes de Killip I e 

II (Tabela II). Este dado clínico é um dos parâmetros para a estratificação de risco do 

paciente.As alterações eletrocardiográficas de isquemia desde a admissão até a alta hospitalar 

(Tabela III) mostraram que as paredes inferior e anterior. foram as mais acometidas e que a 

onda Q desenvolveu-se em 20,3% dos pacientes. O ECG é fundamental para a estratificação 

de risco dos pacientes com SCA. Muitos estudos têm mostrado que a presença de depressão 

ou elevação transitória do segmento ST são marcadores de risco elevado32, 33, já a inversão de 

onda T parece aumentar pouco o risco33. 

Os resultados deste estudo podem também ser usados para avaliarmos a incorporação de 

novas terapias dentro da prática e a concordância das condutas com a Medicina Baseada em 

Evidências34 e Diretrizes de Prática Clínica8, 35. 

As medicações antitrombóticas e antiplaquetárias (figura 3) mais usadas nas primeiras 24 

horas foram: AAS (93%), HNF (69%) e Ticlopidina/Clopidogrel (21%).Após 24 horas 
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tivemos AAS (91%), HNF (76%), HBPM (41%) e Ticlopidina/Clopidogrel (38%). Já na alta 

os mais prescritos foram: AAS (84%) e Ticlopidina/Clopidogrel (33%). O inibidor da 

glicoproteína IIb/IIIa foi usado em apenas 1% dos pacientes antes de realizar ATPC. 

As drogas antiplaquetárias (AAS e Ticlopidina/Clopidogrel) já possuem sólidas 

evidências de que seu uso tem um impacto importante na redução da morbimortalidade dos 

pacientes com SCA8, 36. Neste grupo de pacientes houve uma ampla utilização de AAS. Sabe-

se que o uso precoce desta droga reduz a mortalidade até 18% em pacientes com SCA37. 

Nossos valores concordam com dados publicados do estudo GRACE23, sendo muito superior 

ao registro mexicano (RENASICA)26 que obteve apenas 69%. Já nos registro de países 

europeu (ENACT)9 houve uma discreta superioridade no uso de AAS que alcançou até 100% 

em alguns países. No SYMPHONY30, que avaliou a terapia em várias regiões do mundo, 

foram registrados apenas pacientes sem contra-indicações ao AAS e mesmo assim seus 

resultados forma inferiores e no máximo próximos do qual obtivemos.A ticlopidina ou 

clopidogrel foram menos utilizados que o AAS. Uma publicação do estudo GRACE24 e outra 

do registro europeu EURO HEART SURVEY22 divulgaram resultados semelhantes, já o 

registro mexicano RENASICA26 trouxe resultados inferiores. Sabe-se, que estas drogas são 

fortemente recomendadas nas últimas diretrizes8, 35. A tendência de aumento na utilização de 

fármacos eficazes já foi detectada no estudo GRACE entre 1999 e 200129. 

A anticoagulação realizada demonstra que, a HNF foi a mais utilizada, seguida pelas 

HBPM, utilizadas em menos da metade dos pacientes. Estes resultados, confrontados com os 

da literatura, demonstram resultados semelhantes23, especialmente com hospitais do mesmo 

perfil. No entanto, há dados da América Latina com valores inferiores para ambas as drogas. 

Há ainda controvérsia, a nível internacional, quanto ao uso da HBPM, cujo valor foi superior 

em países como Alemanha e Grécia e muito inferior na Itália com 11% apenas9. Há 

evidências, de ensaios randomizados, suficientes para afirmar que a HBPM é pelo menos 

equivalente ou superior a HNF38. Embora a utilização de HBPM esteja na média da maioria 

dos países, percebemos que é ainda necessário um incremento no seu uso no nosso meio. 

No que se refere aos inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, vimos que o seu uso foi muito 

restrito, em apenas 1% dos pacientes. Este valor está muito aquém de todos os estudos 

publicados na literatura. Os EUA são os que mais utilizam esta droga, mesmo assim só 

cobrem um terço dos pacientes com SCA23. Vários estudos clínicos vêm mostrando que esta 

droga reduz efeitos adversos, em particular, da freqüência IAM não fatal em pacientes de alto 
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risco39. O menor uso desta droga entre nós tem explicações econômicas, mais do que clínicas. 

Mesmo assim, a tendência é que seu uso aumente, havendo relatos que mostram utilização em 

até 20% dos casos em centros do Brasil e da Argentina29.  

Na terapia coadjuvante intra-hospitalar (figura 4), as drogas mais utilizadas em ordem 

decrescente foram: Nitratos, IECA, BB e estatinas. 

Houve consistência com dados de outros centros do uso de IECA, desde a internação até a 

alta23. Na verdade, a nossa utilização intra-hospitalar de IECA foi superior a países como a 

Alemanha e países do Leste Europeu, onde seu uso chega a 67% e 70%, respectivamente, 

comparado com nossos valores que chegaram a 76%9. A literatura mostra que, não houve 

diferença entre os tipos de hospitais públicos e universitários e também mostrou que o IECA 

foi prescrito na alta em proporção semelhante a que foi observada no nosso país e na 

Argentina23.  

Os nitratos foram amplamente utilizados e se compararmos com os outros registros 

estamos entre os serviços que mais utilizam9, 26. Já o uso intra-hospitalar dos BB foi menor 

comparado com resultados registrados de Brasil e Argentina23. É importante dizer que houve 

baixíssima utilização de BB endovenoso nos pacientes com SICA, indo contra o que é 

preconizado pelas diretrizes norte-americana, européia e brasileira em pacientes com IAMST, 

os quais compõem a maior parte de nossa população36, 40, 41. Os países com maior uso de BB 

foram Escandinávia, Bélgica e Holanda chegando a 84% de seus pacientes9. Já a Inglaterra 

mostrou a mais baixa taxa de uso de BB e nitratos e a mais alta de BCC27. Quanto aos BCC a 

situação é diferente das outras drogas citadas acima, que são drogas de primeira linha no 

tratamento das SCA. Os BCC devem ser somente utilizados em algumas situações tais como: 

intolerância aos BB ou em pacientes com sintomas refratários de isquemia sob terapia 

otimizada  de BB e nitratos36. Este último fato realmente ocorreu no nosso estudo, sendo que 

o uso de BCC intra-hospitalar está dentro dos valores encontrados entre a maioria dos estudos. 

As estatinas serão abordadas mais à frente nos pacientes com seguimento. 

Vimos que, dos pacientes com IAMST, 38% receberam trombólise, sendo que 13,5% 

foram submetidos a ATPC de resgate pelo insucesso da fibrinólise química (figura 5). A 

angioplastia primária foi realizada em 43,5% dos pacientes, cirurgia de revascularização em 

apenas 5,2% e em 10,2% nenhuma terapia de reperfusão foi instituída.  

A angioplastia primária foi a terapia de eleição para os pacientes com IAMST. No nosso 

hospital, prevaleceu a angioplastia, pela disponibilidade do Serviço de Hemodinâmica para as 
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emergências. A taxa de angioplastia apresentada está entre as maiores registradas na 

literatura22, 23, mesmo se compararmos com hospitais com os mesmos recursos23, 29. Já foi 

mostrado que, a taxa de angioplastias realizadas dependem do centro participante no país, o 

próprio país com suas tendências e a disponibilidade de Serviços de Hemodinâmica31. Para 

termos uma noção desta variabilidade internacional, países como: Espanha, Austrália e 

Canadá registraram a fibrinólise como a terapia preferencial nos pacientes com IAMST, ao 

passo que, as menores taxas de fibrinolíticos forma observados nos EUA28, 42. O registro 

europeu ENACT mostrou também diferenças marcantes, onde a taxa de cateterismos 

cardíacos variou de 6%, na Grécia a 79%, na Alemanha, sendo que a taxa de ATPC neste 

países foi de 7 e 62%, respectivamente9. De fato, a tendência mundial é que haja um aumento 

no número de ATPC, diminuição de fibrinólise e de cirurgias de revascularização29. 

Dos pacientes com IAMST, que não receberam nenhuma terapia de reperfusão, sete 

chegaram após 12 horas do início dos sintomas e 5 tinham idade superior a 75 anos. Além 

disso, havia pacientes que apresentavam IAM prévio e comorbidades tais como DM, ICC e 

AVC prévio. Estas situações são consideradas de alto risco de mortalidade durante o IAM, 

com ou sem a terapia, sendo que o benefício relativo da terapia é reduzido36. 

Nos pacientes com AI e IAMSST (figura 5) a grande maioria dos pacientes foram 

submetidos ao estudo angiográfico e um terço deles foram submetidos a angioplastia. Além 

disso, foi observado que uma boa parcela dos pacientes foi submetida a CRM.  

A taxa de pacientes com AI e IAMSST estudados angiograficamente e que realizaram 

angioplastia assemelha-se ao que é observado em hospitais do mesmo porte29. Existe muita 

polêmica quando se compara terapia invasiva precoce com terapia inicialmente conservadora 

em pacientes com SCA sem elevação de ST. No entanto, a metanálise de três grandes estudos 

(TATICS-TIMI 18, FRISC II e RITA 3), os quais testaram estes dois tipos de condutas 

mostrou que, a terapia invasiva precoce reduz os eventos fatais e não-fatais de pacientes com 

AI e IAMSST, principalmente, naqueles de alto risco segundo Braunwald43. Portanto, a 

estratificação de risco é mandatória na admissão de pacientes com AI e IAMSST, 

especialmente num hospital que dispõe de Serviço de Hemodinâmica, pois racionaliza os 

recursos e melhora o prognóstico destes pacientes. 

O número de pacientes com AI e IAMSST submetidos a CRM foi maior que na literatura, 

especialmente dos pacientes com AI. Este número está relacionado a uma amostra altamente 
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selecionada e de alto risco. Este fato não é incomum no ICSC que, freqüentemente, recebe 

pacientes de todo o Estado de Santa Catarina para realização de cirurgias cardíacas. 

As intercorrências intra-hospitalares mais freqüentes foram: IAM nas primeiras 24 horas e 

angina recorrente (Tabela IV). A freqüência de tamponamento cardíaco foi superior aos 

outros registros. Este fato pode ser, em parte, explicado pelo maior número de CRM, na qual 

o tamponamento é uma complicação relativamente freqüente. 

O intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a apresentação ao hospital teve uma 

média de 6 horas e 32 minutos (Tabela V). Sabe-se que a terapia de reperfusão além de 12 

horas oferece pouco benefício. Dos pacientes com IAMST, 91% se apresentou dentro de 12 

horas. Este percentual está com um ótimo nível comparando com o registro europeu que 

alcançou 75%9.A demora na procura do paciente por atendimento se deve a vários fatores, 

dentre eles: reconhecimento da doença pelo próprio doente, tempo de avaliação pré-

hospitalar, tratamento e transporte até o hospital. 

O tempo “porta-agulha” é o intervalo de tempo entre a admissão hospitalar até a infusão 

do fibrinolítico. Já o tempo “porta-balão” é o intervalo que começa na admissão até a 

insuflação do balão durante a angioplastia. O tempo ideal preconizado pelas diretrizes de IAM 

é de 30 minutos para o tempo “porta-agulha” e 60 minutos para o “porta-balão”36, 41. Nosso 

estudo mostrou que tanto o tempo “porta-agulha” quanto o “porta-balão” estão ainda longe do 

ideal (Tabela V). O registro europeu Euro Heart Survey conseguiu atingir média de 40 

minutos e 90 minutos para “porta-agulha” e “porta-balão”, respectivamente22. Trata-se de um 

problema complexo em que a solução estaria fundamentada na educação da população, 

organização do sistema de atendimento das emergências e coordenação intra-hospitalar. 

O tempo de permanência hospitalar foi excessivamente longo (Tabela V). A média geral 

foi de quase 15 dias, sendo os pacientes com AI ficaram, em média, 17 dias internados. A 

média de dias de permanência hospitalar para os pacientes com IAMST publicadas na 

literatura são inferiores, com 10 dias na Espanha, 8 dias na Europa e 4,3 dias nos EUA22, 28, 44. 

Já para angina instável há registros de 8,5 dias no ENACT e 8 dias no GRACE. Como vimos 

anteriormente houve uma freqüência relativa aumentada de CRM nesta amostra, o que pode 

explicar tal diferença (pacientes ficam internados aguardando cirurgia). Esta permanência 

prolongada provoca um enorme impacto econômico para o Sistema de Saúde. 

A taxa de mortalidade intra-hospitalar entre os pacientes com SCA foi de 8,5% (figura 6). 

Quando divididos por subgrupos foi de 12%, 6% e 2,5% para IAMST, AI e IAMSST, 
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respectivamente. Dados do estudo GRACE mostram que países como Brasil e a Argentina 

têm taxas semelhantes dentro dos pacientes com IAMST, sendo elas inferiores comparadas à 

Europa (9%), Austrália (3%) e USA (1%). No entanto, nossa taxa de mortalidade intra-

hospitalar entre os pacientes com AI foi mais alta, até mesmo quando comparada ao nosso 

continente. Uma observação interessante é que não houve diferenças entre os tipos de 

hospital, apenas entre as regiões geográficas23. Nos pacientes com IAMSST a taxa está dentro 

da maioria do que observamos na literatura até mais baixa quando confrontamos com o 

registro OASIS45.  No registro europeu (ENACT), observou-se uma baixíssima taxa, 

alcançando apenas 1,6 % de mortalidade intra-hospitalar entre todos os pacientes com SCA. 

Também outro registro europeu (Euro Heart Survey) demonstra uma taxa de 4,9% de 

mortalidade global. No entanto, devemos analisar estes dados com muito cuidado por várias 

razões. A primeira é que, o ENACT, assim como outros registros, excluíram pacientes que 

faleceram nas salas de emergências, antes de serem admitidos. Além disso, nossa população 

está inserida em um centro de referência onde pacientes graves e mais idosos (41% acima de 

70 anos) acabam sendo para ali transferidos. Somando a isso, o tempo para reperfusão neste 

estudo esteve longe do ideal preconizado. Enfim, há múltiplos fatores que podem explicar esta 

maior taxa de mortalidade. 

Após a alta hospitalar, pacientes com SCA continuam em risco para eventos como, novo 

IAM não-fatal, AVC e óbito. O período de maior freqüência para estes eventos compreende 

os dois meses após a alta hospitalar. Após este período, o risco diminui e se compara a 

pacientes portadores de angina estável crônica39. Para avaliarmos a freqüência destes riscos, 

foi realizado o seguimento de seis meses, no qual, após exaustão de recursos para encontrá-

los, atingimos um total de 91,3% de pacientes com seguimento completo, um número 

razoável, comparado a estudos semelhantes. 

Para reduzir os eventos fatais e não-fatais após a alta hospitalar é necessário a 

implementação de medidas de prevenção secundária, como: controle dos fatores de risco, 

exercício físico e uso de medicamentos. Esta última medida foi verificada na população em 

estudo. As medicações preconizadas para prevenção secundária são: antiagregantes 

plaquetários, BB, IECA e hipolipemiantes8, 36. 

O ácido acetilsalicílico (AAS) foi a medicação mais prescrita na alta (figura 7) em 91% 

dos pacientes. Este número caiu para 77% após seis meses. Uma meta-análise de 6 grandes 

estudos randomizados placebo-controle, mostraram que o uso prolongado de AAS provoca 
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uma redução de 13% de mortalidade vascular com uma redução de 31% nas taxas de reinfarto 

e 42% de redução de AVC não-fatal46. O estudo europeu EUROASPIRE II mostrou que o uso 

de AAS foi superior após 6 meses com 86%47. Mesmo com o impacto positivo desta droga, 

seu baixo custo, sua fácil administração e distribuída gratuita pelo nosso Sistema de Saúde, a 

aspirina é ainda uma droga subutilizada pelos nossos pacientes. 

Outros agentes antiplaquetários como a ticlopidina e clopidogrel tiveram a maior queda no 

seu uso, após 6 meses sendo prescrito para 36% de seus pacientes na alta e apenas 10% fazia 

o seu uso seis meses após. Destas drogas, o clopidogrel é atualmente a droga preferida, pela 

mais rápida ação inibitória das plaquetas e por apresentar menos efeitos colaterais que a 

ticlopidina8. O estudo randomizado CURE mostrou que o clopidogrel reduziu a mortalidade 

cardiovascular, IAM ou AVC quando comparado ao placebo num seguimento de 3 a 12 meses 

em pacientes com AI e IAMSST. Ainda não há grandes estudos envolvendo pacientes com 

IAMST. Como vimos, esta droga teve uso diminuído tanto na alta como em 6 meses. O alto 

custo desta medicação, que não é fornecida pela Rede Assistencial de Saúde e o menor 

número de pacientes com AI e IAMSST, pode explicar este achado. 

Os BB foram prescritos para 56% dos pacientes na alta e este número caiu para 51% em 6 

meses.Já foi comprovado, em estudos randomizados, ainda na década de 80, que a terapia 

com BB reduz a mortalidade, pela redução na incidência de morte súbita e não-súbita, sendo 

que o seu efeito é mais expressivo em pacientes de alto risco36. No EUROASPIRE II houve 

uma maior freqüência de uso após 6 meses com 63%, sendo que houve muita variação entre 

os países com, 44% na Inglaterra a 88%, na Finlândia47. Sabe-se que, aproximadamente 15% 

dos pacientes têm contra-indicações para esta droga. Portanto, há uma clara sub-utilização dos 

beta-bloqueadores. Certamente, não por problemas de custo, já que eles são fornecidos pela 

Rede Pública de Saúde. Uma explicação passível é a ênfase excessiva nos seus efeitos 

colaterais (broncoespasmo, bloqueios, diabetes, etc.) em detrimento dos seus efeitos benéficos 

em pacientes pós-IAM. 

Houve uma queda no uso dos BCC. Esta classe de medicamentos não é recomendada para 

prevenção secundária ou tratamento das SCA, tendo seu uso reservado para pacientes com 

angina ou hipertensão não controlada por outros agentes. 

Quanto aos IECA, 60% dos pacientes na alta os usavam na alta e após seis meses, 50% 

mantinham seu uso. O uso dos IECA é variável no EUROASPIRE II com freqüências de 19% 

a 22% na Suécia e na Espanha a 60% na Eslovênia e na Hungria. Para os pacientes com 
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IAMST esta é uma droga que interfere na remodelação ventricular, atenuando a dilatação 

ventricular. Nos pacientes com AI e IAMSST estas drogas mostraram redução nas taxas de 

mortalidade e eventos vasculares relatado no estudo HOPE48. 

O uso de estatinas após seis meses se manteve praticamente estável em relação à alta, 

entretanto, ainda longe do ideal (100%). Vários ensaios randomizados comprovaram sua 

eficácia na prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais, 

incluindo o 4S49 e o HPS50. A prescrição desta classe de drogas, no presente estudo, foi 

superior a outros países da América Latina. Por ser, ainda, de custo alto para muitos pacientes, 

seu uso ainda não está disseminado como a aspirina. Entretanto, com o advento dos genéricos 

e o fornecimento pela Rede Pública, há uma expectativa de que seu uso aumente.  

A subutilização das drogas na maioria dos países após seis meses da alta hospitalar mostra 

que uma inadequada prevenção secundária da DAC na prática diária. As diretrizes estão 

disponíveis, entretanto, a sua implementação precisa vencer barreiras diversas (médico, 

paciente, economia, etc). 

A freqüência de eventos fatais e não-fatais foram mostradas na tabela VI. A taxa de óbitos 

por causa cardíaca em 6 meses em todo o grupo foi de 5,7%. Destes, 40% foram a óbito 

dentro dos dois primeiros meses, considerado o período mais crítico de mortalidade destes 

pacientes39. O registro OASIS e o PRAIS UK mostraram taxas de óbito em 6 meses de 4,7 % 

e 7,4%, respectivamente. No entanto só havia pacientes com AI e IAMSST. O triplo desfecho 

óbito, IAM e AVC foi de 18,4 %, apresentando concordância com o que se observou na 

literatura27. Se somarmos a taxa de todas as revascularizações realizadas neste período chega-

se a 16,7% e as reinternações obtiveram um total de 17,3%. 

Ao dividirmos por subgrupos de diagnósticos as taxas de mortalidade em 6 meses para 

pacientes com IAMST, IAMSST e AI foram 6,5%, 3,4% e 5,6%, respectivamente. Dados do 

estudo GUSTO IIb mostram taxas equivalentes nos pacientes com IAMST, e valor superior 

aos pacientes com IAMSST, chegando a 8,9%. O estudo espanhol RESCATE mostrou 

semelhante mortalidade em 6 meses para pacientes com AI 

Os dados do presente estudo não devem ser generalizados a todos os centros médicos do 

Estado de Santa Catarina, muito menos do nosso país. Como já havíamos abordado, nossa 

população compreende pacientes altamente selecionados de um só hospital, que é Centro de 

Referência em Cardiologia no Estado de Santa Catarina e conta com Serviço de Residência 

Médica, Hemodinâmica e Cirurgia Cardíaca. 
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Quando comparados a outros estudos, percebemos que o perfil do hospital, acesso aos 

recursos locais, e outros fatores geográficos parecem ter uma influência marcante na aplicação 

de terapias baseadas em evidências dentro da prática clínica. Estes fatores são os grandes 

responsáveis pelas diferenças regionais no manejo de pacientes com SCA. 

É necessária a aplicação dos recursos terapêuticos disponíveis e dos princípios clínicos 

com bom senso e racionalidade, o que ajudará a melhorar o prognóstico destes pacientes. Para 

alcançar tal meta, estudos como este, especialmente com o seguimento dos pacientes, são 

instrumentos valiosos para a avaliação de concordâncias e discordâncias com os fundamentos 

que os consensos e diretrizes preconizam. Além disso, eles são uma forma de disseminação 

do conhecimento médico sobre o manejo de pacientes com SCA, que é importante causa de 

morbimortalidade em todo o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

6 CONCLUSÕES 

 

 
O perfil clínico dos pacientes deste estudo foi semelhante ao de outros registros. 

Predominaram homens na 6a década de vida, fumantes e hipertensos. O uso de terapêuticas de 

eficácia comprovada nas SCA ainda não é ideal, tanto na alta hospitalar, quanto 6 meses após. 

As terapias de reperfusão não estão sendo realizadas dentro das janelas de tempo 

recomendadas por diretrizes internacionais.  

As taxas de mortalidade e de eventos não-fatais (IAM e AVC) intra-hospitalar e 6 meses 

após a alta estiveram dentro da faixa de variação de outros estudos semelhantes. 

Existe, ainda, um grande potencial para aprimoramento nos cuidados dos pacientes 

portadores de SCA 
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NORMAS ADOTADAS 

 

 
As normas adotadas foram as constantes na resolução n° 001/2001 do Colegiado do Curso 

de Graduação de Medicina da UFSC, conforme aprovado em 05 de julho de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

7 REFERÊNCIAS 

 

 
1. Shub C. Angina pectoris and coronary heart disease. In: Brondenburg RO FV, Giuliani 

E, McGoon DE, editor. Cardiology fundamentals and practice. 2 ed. Chicago: Mosby Year 

Book Medical Publishers, Inc.; 1991. p. 1073-4. 

 

2. Khan IA, Mehta NJ. Initial historical descriptions of the angina pectoris. J Emerg Med 

2002;22(3):295-8. 

 

3. Alexander RW SR, Fuster V, Rourke AO. The natural history of atherosclerotic 

coronary heart disease: a historical perspective. In: Alexander RW SR, Fuster V, Rourke AO, 

editor. Hurt´s the heart. 1 ed. New York: McGraw-Hill; 1998. p. 1128-31. 

 

4. Porto C, Porto A. Cardiopatia isquêmica. In: Porto C, editor. Doenças do coração: 

prevenção e tratamento. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan; 1998. p. 563. 

 

5. Nicolau J, Ramires J. Infarto agudo do miocárdio. In: Porto C, editor. Doenças do 

coração: prevenção e tratamento. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan; 1998. p. 608-14. 

 

6. Abrahamsson P, Rosengren A, Dellborg M. Improved long-term prognosis for patients 

with unstable coronary syndromes 1988-1995. Eur Heart J 2000;21(7):533-9. 

 

7. Bain D. Angioplastia coronária. In: Goldman L BJ, editor. Cecil Tratado de Medicina. 

21 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. p. 329-38. 

 

8. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Hochman JS, et al. 

ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with unstable angina and 

non-ST-segment elevation myocardial infarction--summary article: a report of the American 

College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines 



 41 

(Committee on the Management of Patients With Unstable Angina). J Am Coll Cardiol 

2002;40(7):1366-74. 

 

9. Fox KA, Cokkinos DV, Deckers J, Keil U, Maggioni A, Steg G. The ENACT study: a 

pan-European survey of acute coronary syndromes. European Network for Acute Coronary 

Treatment. Eur Heart J 2000;21(17):1440-9. 

 

10. Rationale and design of the GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) 

Project: a multinational registry of patients hospitalized with acute coronary syndromes. Am 

Heart J 2001;141(2):190-9. 

 

11. Grech ED, Ramsdale DR. Acute coronary syndrome: unstable angina and non-ST 

segment elevation myocardial infarction. Bmj 2003;326(7401):1259-61. 

 

12. Levinsky MJ, Ohman EM. Risk stratification in acute coronary syndromes: the need 

for continued vigilance in "low-risk" patients. Am Heart J 2002;144(5):750-2. 

 

13. AHA. Heart and stroke statistical update. Dallas, TX: American Heart Association; 

1999. 

 

14. Sans S, Kesteloot H, Kromhout D. The burden of cardiovascular diseases mortality in 

Europe. Task Force of the European Society of Cardiology on Cardiovascular Mortality and 

Morbidity Statistics in Europe. Eur Heart J 1997;18(8):1231-48. 

 

15. Nicholls ES, Peruga A, Restrepo HE. Cardiovascular disease mortality in the 

Americas. World Health Stat Q 1993;46(2):134-50. 

 

16. AHA. Heart and stroke statistical update. Dallas, Texas: American Heart Association; 

2002. 

 

17. DATASUS. Ministério da Saúde, Indicadores de mortalidade. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2002/c08.def 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2002/c08.def


 42 

 

18. Bassan R, Pimenta L, Leaes PE, Timerman A. I Diretriz de dor torácica na sala de 

emergência. Arq Bras Cardiol 2002;79 Suppl 2:1-22. 

 

19. Lessa I. Medical care and deaths due to coronary artery disease in Brazil, 1980-1999. 

Arq Bras Cardiol 2003;81(4):336-42. 

 

20. Patel DJ, Knight CJ, Holdright DR, Mulcahy D, Clarke D, Wright C, et al. Long-term 

prognosis in unstable angina. The importance of early risk stratification using continuous ST 

segment monitoring. Eur Heart J 1998;19(2):240-9. 

 

21. Calvin JE, Klein LW, VandenBerg BJ, Meyer P, Condon JV, Snell RJ, et al. Risk 

stratification in unstable angina. Prospective validation of the Braunwald classification. Jama 

1995;273(2):136-41. 

 

22. Hasdai D, Behar S, Wallentin L, Danchin N, Gitt AK, Boersma E, et al. A prospective 

survey of the characteristics, treatments and outcomes of patients with acute coronary 

syndromes in Europe and the Mediterranean basin; the Euro Heart Survey of Acute Coronary 

Syndromes (Euro Heart Survey ACS). Eur Heart J 2002;23(15):1190-201. 

 

23. Fox KA, Goodman SG, Klein W, Brieger D, Steg PG, Dabbous O, et al. Management 

of acute coronary syndromes. Variations in practice and outcome; findings from the Global 

Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Eur Heart J 2002;23(15):1177-89. 

 

24. Steg PG, Goldberg RJ, Gore JM, Fox KA, Eagle KA, Flather MD, et al. Baseline 

characteristics, management practices, and in-hospital outcomes of patients hospitalized with 

acute coronary syndromes in the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Am J 

Cardiol 2002;90(4):358-63. 

 

25. Tierney LM MS, Papadakis MA. Current medical diagnosis & treatment. San 

Francisco: The MacGraw-Hill Companies; 2003. 

 



 43 

26. Lupi Herrera E. [National Registry of Acute Ischemic Coronary Syndromes 

(RENASICA). Mexican Cardiology Society. The RENASICA Cooperative Group]. Arch 

Cardiol Mex 2002;72 Suppl 2:S45-64. 

 

27. Collinson J, Flather MD, Fox KA, Findlay I, Rodrigues E, Dooley P, et al. Clinical 

outcomes, risk stratification and practice patterns of unstable angina and myocardial 

infarction without ST elevation: Prospective Registry of Acute Ischaemic Syndromes in the 

UK (PRAIS-UK). Eur Heart J 2000;21(17):1450-7. 

 

28. Aros F, Cunat J, Loma-Osorio A, Torrado E, Bosch X, Rodriguez JJ, et al. 

Management of Myocardial Infarction in Spain in the Year 2000. The PRIAMHO II Study. 

Rev Esp Cardiol 2003;56(12):1165-73. 

 

29. Fox KA, Goodman SG, Anderson FA, Jr., Granger CB, Moscucci M, Flather MD, et 

al. From guidelines to clinical practice: the impact of hospital and geographical characteristics 

on temporal trends in the management of acute coronary syndromes. The Global Registry of 

Acute Coronary Events (GRACE). Eur Heart J 2003;24(15):1414-24. 

 

30. Kramer JM, Newby LK, Chang WC, Simes RJ, Van de Werf F, Granger CB, et al. 

International variation in the use of evidence-based medicines for acute coronary syndromes. 

Eur Heart J 2003;24(23):2133-41. 

 

31. Gabriel Steg P, Iung B, Feldman LJ, Maggioni AP, Keil U, Deckers J, et al. 

Determinants of use and outcomes of invasive coronary procedures in acute coronary 

syndromes: results from ENACT. Eur Heart J 2003;24(7):613-22. 

 

32. Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, McCabe CH, Horacek T, Papuchis G, et al. The 

TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method for prognostication and 

therapeutic decision making. Jama 2000;284(7):835-42. 

33. Cannon CP, McCabe CH, Stone PH, Rogers WJ, Schactman M, Thompson BW, et al. 

The electrocardiogram predicts one-year outcome of patients with unstable angina and non-Q 



 44 

wave myocardial infarction: results of the TIMI III Registry ECG Ancillary Study. 

Thrombolysis in Myocardial Ischemia. J Am Coll Cardiol 1997;30(1):133-40. 

 

34. Alexander KP, Peterson ED, Granger CB, Casas AC, Van de Werf F, Armstrong PW, 

et al. Potential impact of evidence-based medicine in acute coronary syndromes: insights from 

GUSTO-IIb. Global Use of Strategies to Open Occluded Arteries in Acute Coronary 

Syndromes trial. J Am Coll Cardiol 1998;32(7):2023-30. 

 

35. Bertrand ME, Simoons ML, Fox KA, Wallentin LC, Hamm CW, McFadden E, et al. 

Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST 

segment elevation; recommendations of the Task Force of the European Society of 

Cardiology. Eur Heart J 2000;21(17):1406-32. 

 

36. Ryan TJ, Antman EM, Brooks NH, Califf RM, Hillis LD, Hiratzka LF, et al. 1999 

update: ACC/AHA guidelines for the management of patients with acute myocardial 

infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task 

Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). J 

Am Coll Cardiol 1999;34(3):890-911. 

 

37. Kong DF, Hasselblad V, Kandzari DE, Newby LK, Califf RM. Seeking the optimal 

aspirin dose in acute coronary syndromes. Am J Cardiol 2002;90(6):622-5. 

38. Cohen M, Demers C, Gurfinkel EP, Turpie AG, Fromell GJ, Goodman S, et al. Low-

molecular-weight heparins in non-ST-segment elevation ischemia: the ESSENCE trial. 

Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin versus intravenous unfractionated heparin, 

in non-Q-wave Coronary Events. Am J Cardiol 1998;82(5B):19L-24L. 

 

39. Inhibition of platelet glycoprotein IIb/IIIa with eptifibatide in patients with acute 

coronary syndromes. The PURSUIT Trial Investigators. Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in 

Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy. N Engl J Med 

1998;339(7):436-43. 



 45 

40. Acute myocardial infarction: pre-hospital and in-hospital management. The Task 

Force on the Management of Acute Myocardial Infarction of the European Society of 

Cardiology. Eur Heart J 1996;17(1):43-63. 

 

41. [II Guidelines of the Brazilian Cardiology Society for acute myocardial infarct 

treatment. July 22 to 25 of 1999. Teresopolis-RJ]. Arq Bras Cardiol 2000;74 Suppl 2:1-46. 

 

42. Eagle KA, Goodman SG, Avezum A, Budaj A, Sullivan CM, Lopez-Sendon J. 

Practice variation and missed opportunities for reperfusion in ST-segment-elevation 

myocardial infarction: findings from the Global Registry of Acute Coronary Events 

(GRACE). Lancet 2002;359(9304):373-7. 

 

43. Wallentin L. Non-ST-elevation acute coronary syndrome: fuel for the invasive 

strategy. Lancet 2002;360(9335):738-9. 

 

44. Rogers WJ, Dean LS, Moore PB, Wool KJ, Burgard SL, Bradley EL. Comparison of 

primary angioplasty versus thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. Alabama 

Registry of Myocardial Ischemia Investigators. Am J Cardiol 1994;74(2):111-8. 

 

45. Yusuf S. Design, baseline characteristics, and preliminary clinical results of the 

Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes-2 (OASIS-2) trial. Am J Cardiol 

1999;84(5A):20M-5M. 

 

46. Becker RC. Antiplatelet therapy in coronary heart disease. Emerging strategies for the 

treatment and prevention of acute myocardial infarction. Arch Pathol Lab Med 

1993;117(1):89-96. 

 

47. Lifestyle and risk factor management and use of drug therapies in coronary patients 

from 15 countries; principal results from EUROASPIRE II Euro Heart Survey Programme. 

Eur Heart J 2001;22(7):554-72. 

 



 46 

48. Yusuf S, Sleight P, Pogue J, Bosch J, Davies R, Dagenais G. Effects of an 

angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk 

patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 

2000;342(3):145-53. 

 

49. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: 

the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994;344(8934):1383-9. 

 

50. Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20 536 high-risk 
individuals: a randomised placebocontrolled trial. Lancet 2002;360:7-22. 
 

 


	Hipertensão arterial
	Classe de Killip
	
	
	Tipo




