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RESUMO – Introdução: A raça constitui fator de risco para eventos coronarianos com dados 
conflitantes e ainda pouco estudados na população brasileira. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a influência dessa característica no surgimento de coronariopatia, bem como nos resultados 
terapêuticos e eventos adversos maiores. Métodos: Foram analisados, de forma retrospectiva, os 
dados da Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares (CENIC), no período de junho de 2006 
a março de 2016, comparando-se os perfis e os resultados de intervenções de acordo com a raça. 
Resultados: Os mestiços apresentaram maior incidência de angina e precisaram ser sujeitados a 
mais procedimentos de angioplastia com stents farmacológicos e não farmacológicos. Demonstraram 
menor prevalência de dislipidemia e menor incidência de disfunção ventricular, bem como menor 
porcentual de eventos cardíacos adversos (óbito, infarto periprocedimento e nova revascularização), 
sem diferença estatística. Os modelos de regressão logística simples ou múltipla não demonstraram 
a raça como variável isolada significativa para eventos cardiovasculares. Conclusão: Raça mestiça 
apresentou menor número de eventos cardiovasculares. Porém, não houve significância estatística 
quanto ao número de óbitos ou infartos periprocedimento relacionados à raça.

Descritores: Doença das coronárias; Origem étnica e saúde; Intervenção coronária percutânea

ABSTRACT – Background: Race is a risk factor for coronary events that shows conflicting data 
and still has been scarcely studied in the Brazilian population. The present study aimed to assess 
the influence of race on the development of coronary artery disease, therapeutic outcomes, and 
major adverse events. Methods: Data from the Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares  
(CENIC) were retrospectively analyzed from June 2006 to March 2016, comparing profiles and 
results of interventions according to race. Results: Mixed ethnic ancestry individuals presented 
a higher incidence of angina and more angioplasty procedures with drug-eluting and bare-metal 
stents. They showed lower prevalence of dyslipidemia and left ventricular dysfunction, as well as a 
lower percentage of adverse cardiac events (death, periprocedural infarction and revascularization), 
albeit with no statistical difference. Simple and multiple logistic regression models did not establish 
race as a significant isolated variable for cardiovascular events. Conclusion: Mixed ethnic ancestry 
individuals presented fewer cardiovascular events. However, there was no race-related statistical 
significance as to the number of deaths or periprocedural infarctions.

Keywords: Coronary diseases; Ethnicity and health; Percutaneous coronary intervention

INTRODUÇÃO

As doenças coronarianas abrangem ampla gama de síndromes clínicas estáveis e 
instáveis, as quais têm grande incidência na população. Um conjunto de fatores de 
risco, como hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diabetes melito, obesidade, 
hereditariedade, sedentarismo e tabagismo, está adequadamente reportado,1 en-
quanto outros fatores, como a raça, ainda apresentam correlação limitada na litera-
tura médica.2,3

A raça vem sendo analisada como fator de risco para doença cardiovascular e coro-
nariopatia há décadas,4,5 sendo associada a diferenças no tempo de diagnóstico, trata-
mentos instituídos e desfechos clínicos.5 
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O objetivo do presente estudo foi descrever as caracte-
rísticas clínicas, angiográficas e de procedimentos de acor-
do com a raça dos pacientes submetidos à intervenção co-
ronária percutânea (ICP) no Brasil, assim como avaliar os 
resultados e os desfechos dos procedimentos durante a in-
ternação hospitalar.

MÉTODOS

O presente estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Leforte, tendo sido registrado na 
Pla  taforma Brasil, recebendo sua aprovação sob CAAE: 
07801119.0.0000.5485.

População 
Foram avaliados, de forma retrospectiva, os pacientes 

inscritos no banco de dados do registro da Central Nacio-
nal de Intervenções Cardiovasculares (CENIC; http://www.
corehemo.net/), da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica 
e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), submetidos à ICP, 
no período de junho de 2006 a março de 2016. A população 
brasileira, segundo o censo demográfico do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010,6 é dividida 
em cinco raças ou cores: branca, amarela, preta, parda ou 
indígena (utilizando-se como parâmetro a raça declarada 
pelo próprio entrevistado). No registro CENIC, foram utili-
zados os termos branco, negro, amarelo e mestiço, segundo 
critérios definidos pelo examinador, sendo que o último en-
globa pardos e indígenas. O número de pacientes em cada 
grupo foi de, respectivamente, 13.583, 6.164, 331 e 1.360.

Procedimentos do estudo
As ICP foram realizadas por via femoral ou radial, de 

acordo com as características do paciente e a preferência do 
operador. Foi utilizada heparina não fracionada na dose de 
70 a 100U/kg, ou 50 a 70U/kg naqueles que receberam ini-
bidores da glicoproteína IIb/IIIa, exceto nos casos em que 
houve administração prévia de heparina de baixo peso mo-
lecular menos de 8 horas do procedimento, dado o risco au-
mentado de sangramento.7,8 Todos os pacientes receberam 
dupla antiagregação plaquetária. 

Análise angiográfica e definições
As análises foram realizadas em pelo menos duas pro-

jeções ortogonais, com uso de angiografia quantitativa por 
operadores experientes. Para a determinação dos fluxos pré 
e pós-procedimento, foi utilizada a classificação Thrombolysis 
in Myocardial Infarction (TIMI).9 O sucesso do procedimento 
foi definido como a obtenção de sucesso angiográfico (es te-
nose residual <30%, com fluxo TIMI 3) e a ausência de even-
tos cardíacos adversos maiores (ECAM), que correspondem 
a óbito, infarto agudo do miocárdio (IAM) periprocedimen-
to, trombose de stent ou revascularização miocárdica cirúr-
gica de emergência, sendo tais dados referentes ao período 
intra-hospitalar.

O IAM periprocedimento, ou associado à ICP, foi defini-
do de acordo com a terceira e quarta definições universais de 
IAM,10,11 consistindo no aumento de cinco vezes o valor do 
percentil 99 da troponina até 48 horas após o procedimen-
to em pacientes com valores prévios normais, ou aumento 
de 20% em relação ao valor basal quando este estava inicial-
mente alterado. Adicionalmente a esse achado laboratorial, 
são necessários sintomas sugestivos ou novas alterações 
isquêmicas ao eletrocardiograma, perda da patência an-
giográfica de uma coronária ou ramo, ou exame de imagem 
demonstrando nova perda de miocárdio viável ou alteração 
segmentar.

A trombose de stent foi definida de acordo com os crité-
rios do Academic Research Consortium (ARC),12 e a complexi-
dade das lesões foi estabelecida conforme a classificação do 
American College of Cardiology/American Heart Association 
(ACC/AHA).13 A revascularização miocárdica de emergência 
foi definida como recanalização do vaso obstruído por meio 
químico, cirúrgico ou percutâneo.14

Análise estatística
Para a comparação das variáveis contínuas, foi usada a 

análise de variância (ANOVA). Para as comparações múlti-
plas, utilizou-se a correção de Bonferroni. Na comparação 
das variáveis categóricas foi utilizado o teste qui-quadrado 
e, quando necessário, o teste da razão de verossimilhança. 
No tocante à influência de variáveis de interesse em relação 
à mortalidade, foi usado o modelo de regressão logística 
simples. Dados incompletos nas tabelas decorrem do não 
preenchimento da totalidade das informações constantes 
na ficha de registro eletrônico pelos centros participantes 
da CENIC. Para todas as análises, considerou-se nível de 
significância de 5% (valor de p<0,05). Os cálculos estatís-
ticos foram realizados com o software Statistical Package for 
Social Science (SPSS), versão 22. 

RESULTADOS

Entre junho de 2006 e março de 2016, foram realizados 
23.542 procedimentos em 21.438 pacientes, com média de 
1,01 procedimento/paciente. Stents foram utilizados em 
27.474 casos (92,1%), somando 30.353 próteses. A mé-
dia de idade foi de 63,1±11,2 anos, sendo os pacientes da 
raça negra mais jovens quando comparados aos brancos e 
amarelos. O sexo masculino prevaleceu em todas as raças, 
sendo a negra a que tinha menor diferença porcentual en-
tre os sexos. O tabagismo foi mais frequente entre negros 
e brancos. A hipertensão arterial foi menos prevalente na 
raça branca, enquanto a dislipidemia acometeu mais os 
amarelos. Estes últimos também foram os que mais reali-
zaram cirurgia de revascularização previamente. ICP prévia 
foi mais frequente em brancos (Tabela 1). Angina estável 
foi a apresentação clínica mais frequente, perfazendo 40% 
dos casos. As ICP em portadores de isquemia silenciosa 
foram mais comuns em brancos e amarelos, com 27,8% e 
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26,3%, respectivamente. O IAM sem supradesnivelamento 
do segmento ST acometeu mais frequentemente negros e 
mestiços, enquanto o IAM com supradesnivelamento do 
segmento ST prevaleceu na raça negra. A maioria dos pa-
cientes se apresentava em Killip 1.

As características angiográficas estão expressas na ta-
bela 2. Houve maior prevalência de pacientes uniarteriais 
(52,8%), sendo as raças branca, negra e amarela aquelas com 
maior acometimento uni, bi e triarterial, respectivamente.  

O vaso mais tratado em todos os grupos foi a artéria des-
cendente anterior (39,1%), tendo sido alcançado até 42,6% 
na raça mestiça. Lesões envolvendo o tronco de coronária es-
querda (TCE) e enxertos venosos foram infrequentes. Lesões 
de menor complexidade (tipo A e B1) foram mais comuns em 
negros, enquanto amarelos e mestiços apresentavam maior 
porcentual de lesões tipo B2/C. A raça amarela exibiu maior 
predomínio de lesões calcificadas e longas, e lesões trombó-
ticas incidiram mais em negros. Constatou-se também que o 

Tabela 1. Características clínicas dos pacientes

Característica
Raça

Valor de p
Amarela (n=331) Mestiça (n=6.164) Negra (n=1.360) Branca (n=13.583)

Idade, anos 63,7±10,3 62,6±10,9 61,0±11,3 63,6±11,3 <0,0001

Sexo masculino 211 (63,7) 4032 (65,4) 818 (60,1) 9.074 (66,8) <0,0001

Tabagismo 30 (9,1) 756 (12,3) 216 (15,9) 2.129 (15,7) <0,0001

HAS 279 (84,8) 5.247 (86,5) 1.163 (86,1) 11.216 (83,5) <0,0001

Dislipidemia 197 (59,5) 2.459 (39,9) 728 (53,5) 7.378 (54,3) <0,0001

Diabetes melito 105 (31,8) 2.138 (34,7) 494 (36,3) 4.536 (33,4) 0,54

IAM prévio 31 (9,4) 615 (9,9) 136 (10,0) 1.435 (10,6) 0,27

ICP prévia 44 (13,3) 838 (13,6) 155 (11,4) 2.094 (15,4) <0,0001

RM prévia 35 (10,7) 426 (7,0) 71 (5,3) 1.340 (10,0) <0,0001

Quadro clínico <0,0001

Angina estável 125 (37,8) 2.891 (46,9) 497 (36,5) 5.055 (37,2)

Isquemia silenciosa 87 (26,3) 728 (11,8) 244 (17,9) 3.776 (27,8)

IAMCST 47 (14,2) 791 (12,8) 244 (17,9) 1.719 (12,7)

SCASST 72 (21,8) 1.750 (28,4) 375 (27,6) 3.025 (22,3)
Resultados expressos por média ± desvio padrão ou n (%). HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; 
RM: revascularização miocárdica cirúrgica; IAMCST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; SCASST: síndrome coronária aguda sem 
supradesnivelamento do segmento ST. 

Tabela 2. Características angiográficas

Característica

Raça

Valor de pAmarela (n=352 
procedimentos/ 

n=437 vasos)

Mestiça (n=6.836 
procedimentos/ 
n=8.520 vasos)

Negra (n=1.440 
procedimentos/ 
n=1.789 vasos)

Branca (n=14.914 
procedimentos/ 
n=19.086 vasos)

Extensão da doença coronária 0,0007
Uniarterial 128 (48,5) 2.505 (52,6) 594 (52,2) 5.713 (53,0)
Biarterial 78 (29,5) 1.438 (30,2) 368 (32,4) 3.143 (29,2)
Triarterial 56 (21,2) 753 (15,8) 168 (14,8) 1.743 (16,2)
TCE 2 (0,8) 42 (0,9) 3 (0,3) 143 (1,3)
Multiarterial + TCE 0 (0) 23 (0,5) 4 (0,4) 30 (0,3)

Vasos tratados <0,0001
Coronária direita 112 (25,6) 2.409 (28,3) 529 (29,6) 5.342 (28,0)
Circunflexa 126 (28,8) 2.147 (25,2) 492 (27,5) 5.362 (28,1)
Descendente anterior 169 (38,7) 3.629 (42,6) 679 (38,0) 7.198 (37,7)
Enxerto cirúrgico 22 (5,0) 194 (2,3) 63 (3,5) 904 (4,7)
TCE 8 (1,8) 141 (1,7) 26 (1,5) 280 (1,5)

Lesões tipo B2/C 82 (86,3) 443 (85,2) 221 (77,8) 2.565 (82,1) 0,04
Lesões calcificadas 92 (21,7) 714 (8,4) 265 (14,8) 3.006 (16,3) <0,0001
Lesões trombóticas 26 (5,9) 540 (6,3) 150 (8,4) 1.052 (5,5) <0,0001
Lesões >20mm 17 (3,9) 112 (1,3) 37 (2,1) 503 (2,6) <0,0001
Bifurcações 28 (6,4) 890 (10,4) 144 (8,0) 1.393 (7,3) <0,0001
Oclusões 58 (13,6) 1.118 (13,4) 240 (13,9) 2.371 (12,7) 0,33
Fluxo TIMI pré 0,006

0/1 70 (16,1) 1.347 (15,8) 278 (15,6) 2.719 (14,3)
2/3 366 (83,9) 7.163 (84,2) 1.506 (84,4) 16.305 (85,7)

Resultados expressos por n (%). TCE: tronco de coronária esquerda; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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número de bifurcações foi maior em mestiços (10,4%) que nas 
demais etnias. 

Na análise das características dos procedimentos (Ta-
bela 3), observamos maior número de intervenções em 
brancos e menor em negros, enquanto em mestiços foram 
usados mais stents, sendo estes de maior extensão. A ICP 
primária ocorreu em menor número nos brancos (4,5%), 
prevalecendo na raça amarela (6,8%). A ICP de resgate, 
por sua vez, foi mais comum nos amarelos e negros, assim 
como a utilização de inibidores de glicoproteína IIb/IIIa.  
O fluxo TIMI pós-procedimento 2 e 3 foi alcançado em 99,5% 
dos procedimentos, sem diferença entre as raças.

O sucesso do procedimento foi, em média, de 97%, al-
cançando maior porcentual em mestiços (98,3%) e menor 
em brancos (96,4%) (Figura 1). Observaram-se ainda maior 
ocorrência de ECAM em brancos e menor em mestiços (Fi-
gura 2). A taxa de mortalidade foi de 2,5% e a de IAM peri-
procedimento de 4,1%, sem diferença significativa entre as 
raças (Tabela 4). Não houve relato de trombose de stent e 
nem de revascularização miocárdica de urgência. Pela análise 
de regressão logística simples (Tabela 5) e múltipla (Tabela 6), 
a variável raça não foi determinante do evento clínico óbito 
hospitalar.

Tabela 3. Caraterísticas dos procedimentos

Caraterística

Raça

Valor de pAmarela (n=352 
procedimentos/ 
n=424 stents)

Mestiça (n=6.836 
procedimentos/ 
n=9.282 stents)

Negra (n=1.440 
procedimentos/ 
n=1.835 stents)

Branca (n=14.914 
procedimentos/ 
n=18.812 stents)

Vasos tratados/paciente 1,3±0,7 1,4±0,7 1,3±0,6 1,4±0,8 <0,0001

Uso de stents 295 (89,1) 5.933 (96,3) 1.261 (92,7) 11.931 (87,8) <0,0001

Relação stent/paciente 1,4±0,8 1,6±0,9 1,5±0,7 1,6±0,9 <0,0001

Stents farmacológicos 131 (30,9) 3.388 (36,5) 561 (30,6) 6.713 (35,7) <0,0001

Diâmetro dos stents, mm 3,03±0,45 3,05±0,44 3,03±0,47 3,02±0,45 0,23

Comprimento dos stents, mm 22,0±10,1 24,1±12,1 23,0±11,8 22,9±11,4 <0,0001

Tipos de intervenção <0,0001

ICP primária 24 (6,8) 443 (6,5) 96 (6,7) 676 (4,5)

ICP resgate 3 (0,9) 31 (0,5) 13 (0,9) 68 (0,5)

IGP IIb/IIIa 18 (5,1) 101 (1,5) 59 (4,1) 417 (2,8) <0,0001

Tromboaspiração 0 (0) 2 (0,02) 0 (0) 2 (0,01) 0,77

TIMI pós

0/1 3 (0,7) 44 (0,5) 4 (0,2) 87 (0,5) 0,39

2/3 417 (99,3) 9.213 (99,5) 1.831 (99,8) 18.651 (99,5)

Grau de estenose

Pré 85,8±11,3 86,1±12,3 85,4±12,6 84,7±12,6 <0,0001

Pós 0,6±2,0 1,2±5,7 1,0±4,8 1,2±6,6 0,14

Resultados expressos por média ± desvio padrão ou n (%). ICP: intervenção coronária percutânea; IGP: inibidor de glicoproteína; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

Figura 1. Sucesso das angioplastias, de acordo com a etnia. 
p<0,001. *Maior porcentual de sucesso do procedimento estatisti-
camente significante.

Figura 2. Eventos adversos cardíacos maiores, de acordo com a 
etnia. p<0,001. *Menos porcentual de eventos adversos cardíacos 
maiores estatisticamente significante.
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DISCUSSÃO 

A doença cardiovascular é uma das principais causas de 
incapacidade e morte no Brasil e no mundo. Grande parte 
dos dados epidemiológicos sobre doenças cardiovasculares 
foi proveniente do estudo de Framingham, que não repre-
sentava de forma consistente a diversidade de raças de boa 

parte de outras populações.15 Dessa maneira, o impacto 
car diovascular da raça vem sendo analisado sobretudo nos 
Estados Unidos, e este é o primeiro trabalho a abordar tal 
assunto na população brasileira. Aqui foram analisados os 
perfis clínico e angiográfico relacionados à raça dos pacientes 
submetidos à ICP no Brasil, avaliando-se os resultados e os 

Tabela 6. Fatores correlacionados à ocorrência de óbito pela regressão logística múltipla

Estimativa Valor de p RC IC95%
Idade, anos 0,07 <0,0001 1,07 1,06-1,09

Sexo, feminino vs. masculino 0,33 0,02 1,39 1,04-1,85

IGP IIb/IIIa, sim vs. não 1,32 <0,0001 3,75 2,57-5,49

Angina estável vs. IAMCST -1,47 <0,0001 0,23 0,13-0,42

Isquemia silenciosa vs. IAMCST -1,14 0,0002 0,32 0,18-0,58

SCASST vs. IAMCST -0,08 0,73 0,92 0,57-1,49

ICP primária vs. outros 1,03 <0,0001 2,80 1,73-4,54

ICP de resgate vs. outros 1,26 0,01 3,54 1,27-9,88
IGP: inibidor de glicoproteína; IAMCST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; SCASST: síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento 
do segmento ST; ICP: intervenção coronária percutânea.

Tabela 4. Desfechos clínicos na fase hospitalar

Desfecho
Raça

Valor de p
Amarela (n=331) Mestiça (n=6.164) Negra (n=1.360) Branca (n=13.583)

IAM periprocedimento 5 (3,8) 24 (3,2) 10 (2,3) 213 (4,4) 0,08
Óbito 2 (1,3) 54 (3,3) 21 (2,8) 140 (2,3) 0,10
Resultados expressos por n (%). IAM: infarto agudo do miocárdio.

Tabela 5. Fatores correlacionados à ocorrência de óbito pela regressão logística simples

Estimativa Valor de p RC IC95%
Etnia mestiça vs. amarela 0,99 0,17 2,69 0,65-11,12
Etnia negra vs. amarela 0,82 0,27 2,27 0,53-9,78
Etnia branca vs. amarela 0,63 0,37 1,88 0,46-7,68
Idade, anos 0,07 <0,0001 1,08 1,06-1,09
Sexo, feminino vs. masculino 0,53 0,0001 1,70 1,29-2,22
Tabagismo, não vs. sim 0,71 0,0017 2,03 1,3-3,17
HAS, sim vs. não 0,14 0,47 1,15 0,78-1,68
Dislipidemia, não vs. sim 0,63 <0,0001 1,88 1,43-2,49
Diabetes melito, sim vs. não 0,20 0,25 1,23 0,86-1,75
IAM prévio, não vs. sim 0,38 0,07 1,46 0,97-2,2
ICP prévia, sim vs. não 0,27 0,28 1,31 0,8-2,15
RM prévia não vs. sim 0,08 0,76 1,08 0,66-1,76
Angina estável vs. IAMCST -2,29 <0,0001 0,10 0,06-0,16
Isquemia silenciosa vs. IAMCST -1,99 <0,0001 0,14 0,08-0,22
SCASST vs. IAMCST -0,74 <0,0001 0,48 0,35-0,65
Biarterial vs. uniarterial 0,77 0,0001 2,16 1,45-3,21
Triarterial vs. uniarterial 1,46 <0,0001 4,29 2,92-6,31
Multiarterial + TCE vs. uniarterial 1,31 0,20 3,71 0,48-28,59
TCE vs. uniarterial 2,30 <0,0001 10,01 5,16-19,41

ICP primária vs. outros 1,91 <0,0001 6,75 5,04-9,05
ICP de resgate vs. outros 1,48 0,0017 4,40 1,74-11,09
IGP IIb/IIIa (sim vs. não) 1,63 <0,0001 5,13 3,66-7,19
HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; RM: revascularização miocárdica cirúrgica; IAMCST: infarto 
agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; SCASST: síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST; TCE: tronco de coronária 
esquerda; IGP: inibidor de glicoproteína. 
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desfechos associados ao procedimento durante a interna-
ção hospitalar. 

Comorbidades como tabagismo, hipertensão arterial e 
infarto periprocedimento foram mais comuns em negros, 
embora seja a raça com menor porcentual de revasculariza-
ção prévia cirúrgica ou percutânea. Na literatura, são relata-
das maiores prevalência, gravidade e mortalidade associadas 
à hipertensão arterial em afrodescendentes norte-america-
nos, bem como maiores prevalência e mortalidade associa-
das a coronariopatias e ao acidente vascular cerebral.16,17 

Existe ainda associação ao maior número de fatores de risco 
modificáveis para doença arterial coronariana (DAC).3,4 Já 
a dislipidemia e a revascularização cirúrgica prévia foram 
mais comuns em amarelos. Foi demonstrado previamente 
que a prevalência de DAC em asiáticos é 3,7% inferior à da 
população geral. No entanto, o risco de mortalidade é variá-
vel, com homens e mulheres indo-asiáticos e homens filipi-
nos apresentando maiores razões proporcionais de morta-
lidade cardiovascular.18

Os mestiços apresentaram mais hipertensão e menos 
dislipidemia, enquanto os brancos, menores níveis pressó-
ricos e maior porcentual de ICP prévia. Pacientes da etnia ne-
gra e hispânicos têm prevalência significativamente maior 
de fatores de risco cardiovasculares tradicionais e realizam 
ICP em idade mais jovem. No entanto, não há diferença sig-
nificativa nos resultados após o procedimento entre esses 
grupos raciais.5,19 Apesar do efeito significativo da DAC so-
bre a população hispânica, os dados apontam vantagem de 
saúde em tal população. Ou seja, apesar da maior carga de 
fatores de risco para DAC e maior desvantagem socioeco-
nômica, não se observa maior propensão a DAC ou óbito 
de origem cardiovascular. Assim, foi sugerido o termo “pa-
radoxo hispânico” em relação à doença coronariana nessa 
população.5

Estudos na Malásia demonstram importante diferença 
em fatores de risco, terapia de reperfusão e mortalidade 
entre as diversas etnias locais.1 Há também relatos de di-
ferenças de utilização de revascularização miocárdica para 
as minorias étnicas norte-americanas desde 1989.2 Nestes, 
são descritos menores índices de estratificação invasiva, 
ICP e cirurgia de revascularização miocárdica em pacientes 
da raça negra,2,20 bem como maior tempo porta-agulha e 
porta-balão para negros e hispânicos, comparativamente a 
brancos norte-americanos.21-23 Foi relatado também tempo 
porta-balão maior em 7,5% na raça negra, porém sem sig-
nificância estatística, e as médias de reperfusão em tempo 
superior a 90 minutos foram semelhantes entre as raças.23 

Observou-se que negros apresentavam maior porcentual 
de lesões com baixa complexidade (A/B1) e mais lesões com 
trombos. Mestiços apresentavam menores taxas de lesões 
calcificadas, extensas e de disfunção ventricular, apesar de 
apresentarem maior envolvimento de bifurcações. Ama-
relos tinham mais lesões complexas (B2/C), calcificadas e 
longas. A raça negra esteve relacionada à menor utilização 
de stents farmacológicos, de antiagregantes plaquetários 
tradicionais,24 de novos antiagregantes plaquetários,4 de  

estatinas3,24 e de betabloqueadores.25 Não obstante, há rela-
tos de menor índice de complicações vasculares e menor pro-
babilidade de evolução para insuficiência cardíaca pós-IAM 
em negros.4 

No presente estudo, negros tiveram menor número de 
vasos tratados por paciente, menor número de stents por 
paciente e menor porcentual de utilização de stents far-
macológicos. Em contrapartida, mestiços tiveram uso de 
stents, relação stent/paciente (conjuntamente à raça branca) e 
porcentual de uso de stent farmacológico maiores. Os ama-
relos foram os que tiveram maiores taxas de ICP primária e 
de resgate (esta última conjuntamente aos negros).

Vários estudos atribuem à raça negra piores desfechos 
cardiovasculares após a revascularização, pior controle dos 
fatores de risco e status socioeconômico,4,21,24 bem como 
maior risco de trombose de stents farmacológicos.25 A aná-
lise do estudo BARI 2D demonstrou risco de óbito e ECAM 
20% maior em negros, porém sem significância estatísti-
ca.26 De forma semelhante, foi observado, após a institui-
ção de uma reforma no seguro de saúde em Massachusetts, 
menores índices de revascularização nas raças negra, asiáti-
ca e hispânica27 − fato intimamente relacionado à diferença 
de nível de educação entre as raças, com repercussão nos 
desfechos clínicos.25

Em relação à mortalidade, os dados são conflitantes na 
literatura. Alguns autores citam a mortalidade em 30 dias 
como menor em negros, com mortalidades tardia e global 
semelhantes entre as raças.20,25 Outros relatam maior mor-
talidade cardiovascular22,25 e pós-IAM3 em afrodescenden-
tes, bem como maior índice de re-hospitalização e pior qua-
lidade de vida.22 Não obstante, há ainda relatos de piores 
desfechos após revascularização entre mulheres brancas, se 
comparadas às negras,28,29 apesar da descrição de uma tera-
pêutica de qualidade similar entre as raças.22 Algumas das 
explicações propostas consistem na diferença de acesso aos 
serviços de saúde, explicação parcialmente afastada pelo 
protocolo do BARI 2D, o qual não conseguiu anular todas 
as disparidades.27 

Encontrou-se menor porcentual de ECAM em mestiços, 
quando comparados às outras raças, o que pode estar asso-
ciado à menor quantidade de lesões calcificadas e longas, 
menor índice de disfunção ventricular e, possivelmente, 
à utilização de maior porcentual de stents e endopróteses 
farmacológicas. Não houve diferença estatística quanto ao 
óbito e ao IAM periprocedimento, sendo a raça uma variá-
vel não estatisticamente significante para o desfecho clíni-
co óbito. Resultado semelhante foi encontrado em alguns 
estudos,4,22 porém houve casos em que a mortalidade foi 
maior em negros e hispânicos.2,3

Recentemente, foi notada a tendência de queda das di-
ferenças em tempo de tratamento, tempo de hospitaliza-
ção e desfechos clínicos após procedimentos entre as raças. 
Tais fatos podem corroborar a hipótese de que há maior 
miscigenação entre as raças ou maior homogeneização da 
qualidade de prestação de serviços de saúde. Na literatura 
vigente, tem sido observada também a queda do tempo de 
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internação e da morbimortalidade, com aumento do índice 
de revascularização, principalmente percutânea.24

Por ser um trabalho realizado por meio de análise de 
banco de dados, apontamos inúmeras limitações, como de-
ficiência do registro de dados, perda de registros, desconti-
nuidade de seguimento após a alta hospitalar, bem como a 
heterogeneidade dos centros participantes.

CONCLUSÃO

Não houve correlação entre as raças e os desfechos 
clínicos hospitalares graves relacionados à intervenção 
coronária percutânea. Embora tenham sido encontradas 
menores taxas de eventos clínicos adversos maiores combi-
nados em mestiços, não houve diferença isolada em morta-
lidade ou infarto periprocedimento. Novos estudos e análi-
ses são necessários para corroborar este que foi o primeiro 
estudo sobre a influência da raça na doença coronariana na 
população brasileira.
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