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RESUMO – Introdução: Os desfechos clínicos das intervenções coronárias percutâneas apresentam 
resultados dependentes das características clínicas, angiográficas e dos procedimentos. O objetivo 
deste estudo foi realizar a comparação dos pacientes com lesões e presença de trombo, para verificar 
a influência das variáveis de interesse em relação à mortalidade hospitalar. Métodos: Estudo 
retrospectivo de procedimentos cadastrados no registro da Central Nacional de Intervenções 
Cardiovasculares (CENIC) entre os anos 2006 e 2016, divididos em três períodos. Resultados: A 
amostra foi composta por 22.587 pacientes. Ocorreram 22.978 procedimentos, tendo sido tratados 
25.107 vasos, sendo 23.237 (92,5%) com stents. A média de idades dos pacientes foi de 60,9±12,1 
anos, 70,3% eram do sexo masculino, e 20,5% eram diabéticos. Com relação aos procedimentos, 
houve sucesso em 93,8%, sendo 46,4% de intervenção primária. O uso de inibidores da glicoproteína 
IIb/IIIa ocorreu em 15,3%, a tromboaspiração se realizou em 4,3% e, em 9,1%, implantou-se stent 
farmacológico. No modelo de regressão logística múltipla, as variáveis que melhor explicaram óbito 
foram primeiro período de tratamento, idade avançada, sexo feminino, ausência de dislipidemia, 
presença de diabetes, infarto agudo do miocárdio prévio, maior extensão da doença de artéria 
coronariana, uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa e intervenção coronária percutânea primária. 
Conclusão: A análise do banco de dados da CENIC foi fundamentada nas características clínicas, 
angiográficas, dos procedimentos e desfechos clínicos nas intervenções coronárias percutâneas dos 
pacientes com lesões e presença de trombo. Primeiro período de tratamento, idoso, sexo feminino, 
ausência de dislipidemia, diabetes, infarto agudo do miocárdio prévio, doença de artéria coronariana 
com maior extensão, uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa e intervenção coronária percutânea 
primária foram variáveis que causaram repercussão na mortalidade hospitalar.

Descritores: Doença de artéria coronariana; Intervenção coronária percutânea; Mortalidade; Siste-
ma de registros

ABSTRACT – Background: Clinical outcomes of percutaneous coronary interventions depend 
on clinical, angiographic and procedure-related characteristics. The present study aimed to analyze 
patients with thrombus-containing lesions to study how the variables of interest influence in-
hospital mortality. Methods: A retrospective study of procedures registered on the Central Nacional 
de Intervenções Cardiovasculares (CENIC) between 2006 and 2016, divided into three periods. 
Results: The sample comprised 22,587 patients. There were 22,978 procedures; in that, 25,107 vessels 
were treated, 23,237 (92.5%) of which with stents. The mean age of the patients was 60.9±12.1 
years, 70.3% were male, and 20.5% diabetics. Of procedures, 93.8% were successful, 46.4% of which 
a primary intervention. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors were used in 15.3%, thromboaspiration 
in 4.3% and, drug-eluding stents were placed in 9.1% of cases. The variables that better explained 
mortality were the initial period of treatment, advanced age, female sex, absence of dyslipidemia, 
presence of diabetes, previous acute myocardial infarction, more extensive coronary artery disease, 
use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors and primary percutaneous coronary intervention in the 
multiple logistic regression model. Conclusion: The CENIC database was analyzed based on clinical, 
angiographic and procedure-related characteristics, as well as on clinical outcomes of percutaneous 
coronary interventions in patients with thrombus-containing lesions. Variables influencing in-
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hospital mortality were initial period, elderly, female, absence of 
dyslipidemia and diabetes, previous acute myocardial infarction, 
more extensive coronary artery disease, use of glycoprotein IIb/IIIa 
inhibitors and primary percutaneous coronary intervention.

Keywords: Coronary artery disease; Percutaneous coronary inter-
vention; Mortality; Registries

INTRODUÇÃO

A cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral 
são os maiores causadores de mortes no mundo, sendo res-
ponsáveis por um total de 15,2 milhões das 56,9 milhões de 
mortes que ocorreram em todo o mundo no ano de 2016.1 

O conhecimento das características clínicas e angiográficas 
dos pacientes com doença arterial coronariana (DAC) é fun-
damental na tomada de decisões relativas à intervenção co-
ronária percutânea (ICP), impactando na qualidade de vida 
e na sobrevida.2

Comumente, pacientes com síndrome coronariana agu-
da sem supradesnivelamento de ST (SCASST) apresentam 
pelo menos uma lesão culpada, com presença de excentri-
cidade ou de bordos irregulares, com sinais sugestivos de 
ulcerações ou imagens de falha de enchimento luminal, in-
dicativas de processo trombótico adjacente.3 A carga trom-
bótica em pacientes com quadro clínico de infarto agudo 
do miocárdio com supradesnivelamento de ST (IAMCST), 
submetidos à ICP primária ou de resgate, é considerada fa-
tor determinante nos desfechos clínicos negativos. Sabe-se 
que a presença de lesão com trombo propicia maior risco de 
eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM) e óbito, 
quando comparada com aquela sem esse comemorativo, por 
maior risco de embolização distal, redução da reperfusão 
miocárdica e piora do prognóstico.4

Nas últimas décadas, o desenvolvimento da cardiologia 
intervencionista permitiu aumento das ICP para cenários 
e pacientes mais complexos. O objetivo do trabalho foi 
comparar os perfis clínico-angiográficos e as características 
das ICP realizadas em pacientes com lesões e presença de 
trombo, com intuito de verificar a influência de variáveis de 
interesse em relação à mortalidade.

MÉTODOS

Este estudo refere-se à análise retrospectiva de caracterís-
ticas clínicas, angiográficas e desfechos após ICP em amostra 
de 22.587 pacientes com lesões e presença de trombo, no pe-
ríodo de junho de 2006 a março de 2016, extraídos do banco 
de dados da Central Nacional de Intervenções Cardiovas-
culares (CENIC; http://www.corehemo.net/) da Sociedade 
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista 
(SBHCI). A CENIC é um órgão oficial da SBHCI e constitui 
um banco de dados de contribuição voluntária dos sócios 
titulares para a realização de ICP. A análise foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 3.003.202 (CAEE: 
00771112.9.0000.5483).

Os dados foram agrupados em três períodos. O primei-
ro período (2006-2008) contou com 8.205 pacientes, o se-
gundo período (2009-2011) com 8.264 pacientes e o tercei-
ro período (2012-2016) com 6.118 pacientes.  

A definição clínica de IAM foi presença de lesão mio-
cárdica aguda detectada por biomarcadores cardíacos (BC) 
anormais, no contexto de evidências de isquemia miocár-
dica aguda. O IAM considerado foi o tipo 1, caracterizado 
por DAC ateromtrombótica e, geralmente, precipitado pela 
ruptura da placa aterosclerótica (ruptura ou erosão) com 
aumento dos BC e por um dos seguintes achados: sintomas 
de isquemia miocárdica aguda, eletrocardiograma (ECG) 
com sinais novos de isquemia, desenvolvimento de ondas 
Q patológicas, exames de imagem com perda nova de mio-
cárdio viável ou nova anormalidade de movimento regional 
da parede do ventrículo esquerdo e identificação de trombo 
coronário por angiografia.5

A isquemia silenciosa foi definida como documentação 
objetiva de isquemia na ausência de angina ou equivalente 
anginoso.

A morte cardíaca, o IAM ou a revascularização de emer-
gência foram considerados ECAM. 

O fluxo Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) foi 
a graduação utilizada para avaliar a perfusão coronariana 
após trombólise; grau zero correspondeu à ausência de fluxo 
anterógrado após o ponto de oclusão; grau 1, à passagem 
de contraste pelo ponto de obstrução sem preenchimento 
de todo o leito distal à obstrução; grau 2, à passagem de 
contraste pela obstrução e ao preenchimento de todo o lei-
to distal com velocidade de preenchimento e/ou o esvazia-
mento do contraste distal à lesão mais lentos que das ou-
tras artérias; e grau 3, à presença de fluxo anterógrado com 
esvaziamento do contraste no leito distal à obstrução, de 
forma semelhante à de outras artérias.6

A classificação de gravidade de pacientes com IAM, pro-
posta por Thomas Killip III e John T. Kimball, foi: Killip I 
se ausência de sinais de descompensação cardíaca; Killip II, 
se presença de estertores crepitantes pulmonares, terceira 
bulha e pressão venosa jugular elevada; Killip III, se edema 
pulmonar agudo e Killip IV, se choque cardiogênico ou hipo-
tensão arterial (pressão arterial sistólica − PAS <90mmHg) 
e evidência de vasoconstrição periférica (oligúria, cianose 
ou diaforese), com mortalidade de 6%, 17%, 38% e 81%, res-
pectivamente.7

As variáveis contínuas foram apresentadas como média 
e desvio padrão. Nas comparações das variáveis contínuas 
em relação aos períodos de 2006 a 2016, usou-se a análise 
de variância (ANOVA) e, nas comparações múltiplas, uti-
lizou-se a correção de Bonferroni. As variáveis categóricas 
foram apresentadas como número absoluto e porcentagens. 
Na comparação das variáveis categóricas em relação ao pe-
ríodo de 2006 a 2016, foi utilizado o teste do qui-quadrado 
e utilizou-se o teste da razão de verossimilhança quando 
necessário. Para a análise das variáveis, foi considerado 
como unidade amostral o paciente. Alguns pacientes reali-
zaram mais de um procedimento. Nesses casos, o procedi-
mento considerado foi selecionado de forma aleatória.
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A influência das variáveis de interesse em relação à mor-
talidade foi analisada pelos modelos de regressão logística 
simples e múltipla. Considerou-se nível de significância de 
5% (valor de p<0,05) para todas as análises.

O software utilizado foi Oracle 10g, e a análise estatís-
tica foi executada no Statistical Package for Social Science 
(SPSS), versão 23.

RESULTADOS

A idade média dos pacientes foi de 60,9±12,1 anos, e 
70,3% eram do sexo masculino. Com relação às características 
clínicas, 75,4% dos pacientes eram hipertensos; 54,3% dis-
lipidêmicos; 20,5% diabéticos e 35,4% tabagistas. Nos últi-
mos períodos houve diminuição significativa de tabagistas 
em relação ao período 2006-2008. Ao contrário disso, o nú-
mero de pacientes diabéticos aumentou significativamente 
no último período (Tabela 1).

Foi possível notar que 14,8% dos pacientes apresenta-
ram IAM prévio, 13,4% já tinham sido submetidos à ICP 
e 4,3% à cirurgia de revascularização miocárdica (RM). No 
período 2012-2016, o IAM prévio foi significativamente 
menor em comparação aos períodos 2006-2008 e 2009-2011. 
De 2012- 2016, a proporção de pacientes com ICP prévia foi 
significativamente maior do que nos primeiros períodos. 
Diferentemente, no mesmo período, houve diminuição sig-
nificativa de pacientes que já tinham sido submetidos à RM. 

Realizaram-se 22.978 procedimentos, com média de 1,02 
procedimento por paciente. Foram 25.107 vasos tratados, 
sendo 23.237 (92,5%) com stents, totalizando 24.864 
stents. Com relação ao quadro clínico, de 2006-2008 a 
proporção de pacientes com angina e IAM foi significativa-
mente maior do que nos outros períodos. De 2012-2016, a 
proporção de síndrome coronariana aguda (SCA) foi signi-
ficativamente maior do que nos períodos anteriores. Nos 
dois primeiros períodos, a proporção de Killip II foi signifi-
cativamente maior do que de 2012-2016, no qual se obser-
vou maior incidência de Killip I.

As características angiográficas estão representa das 
na tabela 2. A DAC uniarterial foi predominante (52,9%) 
e significativamente maior nos dois últimos períodos.  
Com relação aos vasos tratados, houve predomínio da ar-
téria descendente anterior (DA) (43,7%). De 2012-2016, a 
abordagem da DA e circunflexa (CX) foi significativamente 
maior do que em outros períodos. De 2006-2008, a inter-
venção nos enxertos vasculares foi significativamente maior 
do que nos períodos seguintes. 

Notou-se que 26,5% das lesões eram calcificadas. De 
2009-2011, a proporção foi significativamente maior do 
que de 2006-2008 e de 2012-2016, sendo o último perío-
do significativamente menor do que o primeiro. As lesões 
longas (>20mm) corresponderam a 33,8% e, no período de 
2009-2011, foi significativamente maior do que nos perío-
dos 2006-2008 e 2012-2016, com incidência significativa-
mente maior de lesões longas no primeiro período em rela-

Tabela 1. Características clínicas

Característica 2006-2008 
(n=8.205 pacientes)

2009-2011 
(n=8.264 pacientes)

2012-2016 
(n=6.118 pacientes)

Total 
(n=22.587 pacientes) Valor de p

Idade, anos 60,8±12,1 61±12,2 61±12,2 60,9±12,1 0,2969

Sexo masculino 5.793 (70,6) 5.750 (69,6) 4.333 (70,8) 15.876 (70,3) 0,1998

Tabagismo 3.255 (39,7) 2.876 (34,8) 1.862 (30,4) 7.993 (35,4) <0,0001

HAS 6.165 (75,1) 6.261 (75,8) 4.574 (75,3) 17.000 (75,4) 0,5496

Dislipidemia 4.408 (53,7) 4.491 (54,8) 3.297 (54,5) 12.196 (54,3) 0,3814

Diabetes 1.668 (20,3) 1.545 (19,7) 1.152 (21,9) 4.365 (20,5) 0,0083

IAM pré 1.367 (16,7) 1.153 (14,7) 626 (11,9) 3.146 (14,8) <0,0001

ICP pré 957 (11,8) 871 (10,8) 1.144 (19,2) 2.972 (13,4) <0,0001

RM pré 436 (5,3) 343 (4,2) 195 (3,2) 974 (4,3) <0,0001

Quadro clínico      <0,0001

Angina 906 (11) 636 (7,7) 461 (7,5) 2.003 (8,9)

Isquemia silenciosa 149 (1,8) 337 (4,1) 282 (4,6) 768 (3,4)  

IAM 5.580 (68) 5.354 (64,8) 3.756 (61,4) 14.690 (65)  

SCA 1.570 (19,1) 1.937 (23,4) 1.619 (26,5) 5.126 (22,7)  

Killip      <0,0001

I 4.110 (73,7) 4.001 (74,8) 2.905 (78,1) 11.016 (75,2)

II 896 (16,1) 828 (15,5) 461 (12,4) 2.185 (14,9)  

III 251 (4,5) 193 (3,6) 144 (3,9) 588 (4,0)  

IV 317 (5,7) 326 (6,1) 210 (5,6) 853 (5,8)  

Resultados expressos como média ± desvio padrão ou n (%). IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; RM: revascularização miocárdica; SCA: 
síndrome coronariana aguda.
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ção ao último. Observaram-se 32,1% de vasos com lesões 
em bifurcação, e nos períodos 2006-2008 e 2009-2011 a 
proporção foi significativamente maior do que 2012-2016.

Mais da metade dos pacientes (63%) apresentaram clas-
sificação de fluxo TIMI 0/1, sendo a proporção significati-
vamente maior de 2009-2011, seguida por 2006-2008 e, 
por último, 2012-2016. Além disso, 27,3% das angiografias 
exibiram circulação colateral, e com relevância significati-
vamente maior de 2006-2008 e de 2009-2011, do que de 
2012-2016.

A tabela 3 demonstra as características dos procedi-
mentos realizados. De 2012-2016, a média da relação vasos 
tratados/paciente foi maior do que de 2006-2008. De 2009-
2011 e de 2012-2016, a proporção de pacientes com stent e 
a relação stent/paciente foram significativamente maiores 
do que de 2006-2008. Inversamente, de 2006-2008 e de 
2009-2011, a média do diâmetro dos stents foi significati-
vamente maior do que 2012-2016. Porém, de 2012-2016, 
a média do comprimento dos stents foi significativamente 
maior do que nos outros períodos, sendo que, de 2009-2011, 
também houve aumento significativo em relação a 2006-
2008. Em 9,1% dos procedimentos foram utilizados stents 
farmacológicos. De 2012-2016 a proporção de stents far-
macológicos foi significativamente maior do que nos pri-

meiros períodos, e a de 2009-2011 foi significativamente 
maior do que de 2006-2008.

Com relação aos tipos de intervenção, 46,4% correspon-
deram à ICP primária e 2,9% à ICP de resgate. De 2009-
2011, a proporção de stents na ICP primária foi significati-
vamente maior do que em outros períodos, e de 2006-2008 
a proporção de stents na ICP de resgate foi significativa-
mente maior do que nos outros períodos.

Houve menor uso de inibidores da glicoproteína (GP) 
IIb/IIIa (15,3%) com o passar dos anos, ou seja, de 2012-2016 
houve diminuição significativa com relação aos pe ríodos an-
teriores. Ao contrário disso, a tromboaspiração (4,3%) au-
mentou significativamente de 2012-2016 com relação aos 
períodos anteriores. O fluxo TIMI 2/3 pós-procedimento 
foi 95,7%, enquanto que 0/1 correspondeu a 4,3%, e de 
2012-2016 a proporção TIMI 0/1 pós-procedimento foi 
significativamente menor do que nos períodos anteriores. 
O grau de sucesso do procedimento foi aumentando signi-
ficativamente com os passar dos anos.

A tabela 4 demonstra os desfechos clínicos na fase hos-
pitalar. Infarto agudo do miocárdio (0,5%), óbito (2,6%) e 
ECAM (2,9%) foram significativamente maiores de 2006-
2008 do que nos outros períodos.

Tabela 2. Características angiográficas

Característica

2006-2008
(n=8.326 

procedimentos/ 
n=9.058 vasos)

2009-2011
 (n=8.447 

procedimentos/ 
n=9.195 vasos)

2012-2016
 (n=6.205 

procedimentos/ 
n=6.854 vasos)

Total
(n=22.978 

procedimentos/ 
n=25.107 vasos)

Valor de p

Extensão de doença de artéria coronariana      <0,0001

Uniarterial 4.160 (51) 4.455 (54) 3.211 (54,1) 11.826 (52,9)

Biarterial 2.382 (29,2) 2.293 (27,8) 1.716 (28,9) 6.391 (28,6)

Triarterial 1.581 (19,4) 1.491 (18,1) 1.001 (16,9) 4.073 (18,2)  

TCE 38 (0,5) 8 (0,1) 4 (0,1) 50 (0,2)  

Vasos tratados      <0,0001

CD 3.343 (36,9) 3.492 (38) 2.534 (37) 9.369 (37,3)

CX 1.430 (15,8) 1.377 (15) 1.111 (16,2) 3.918 (15,6)  

DA 3.919 (43,3) 4.021 (43,7) 3.027 (44,2) 10.967 (43,7)  

Enxerto 321 (3,5) 243 (2,6) 141 (2,1) 705 (2,8)  

TCE 45 (0,5) 62 (0,7) 41 (0,6) 148 (0,6)  

Lesões tipo B2/C 7.522 (90) 391 (92,2) 117 (92,9) 8.030 (90,2) 0,2029

Lesões calcificadas 2.395 (26,4) 2.606 (28,5) 1.550 (23,8) 6.551 (26,5) <0,0001

Lesões longas (>20mm) 3.114 (34,4) 3.298 (35,9) 2.067 (30,2) 8.479 (33,8) <0,0001

Bifurcações 2.960 (32,7) 3.103 (33,7) 1.996 (29,1) 8.059 (32,1) <0,0001

Oclusões totais 5.236 (58,1) 5.268 (57,3) 3.987 (58,2) 1.4491 (57,8) 0,4623

Fluxo TIMI pré      

0/1 5.736 (63,3) 5.960 (64,8) 4.111 (60) 15.807 (63) <0,0001

2/3 3.322 (36,7) 3.235 (35,2) 2.743 (40) 9.300 (37)  

Disfunção ventricular esquerda 4.939 (78,5) 4.109 (80,2) 3.067 (78,5) 12.115 (79,1) 0,0549

Circulação colateral 2.397 (29,3) 1.495 (29,6) 817 (20,3) 4.709 (27,3) <0,0001

Resultados expressos como n (%). TCE: tronca da coronária esquerda; CD: coronária direita; CX: circunflexa; DA: descendente anterior; TIMI: Thrombolysis in Myocardial 
Infarction.
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A tabela 5 (regressão logística simples) demonstrou va-
riáveis associadas ao óbito. Os fatores que influenciaram 
foram: pacientes de 2006-2008; aumento da idade; sexo 
feminino; não tabagistas; sem dislipidemia; presença de 
diabetes; IAM pré; RM pré; Killip IV (vs. Killip I, II e III); 
extensão biarterial (vs. uniarterial); extensão triarterial 
(vs. uniarterial); extensão do tronco de coronária esquerda 
(TCE) (vs. uniarterial); presença de disfunção ventricular 
esquerda; ICP primária e uso de inibidores da GP IIb/IIIa.

Com relação à regressão logística múltipla (Tabela 6), 
primeiro período, idade avançada, sexo feminino, ausência 
de dislipidemia, presença de diabetes, IAM prévio, maior 
extensão da DAC, uso de inibidores de GP IIb/IIIa e inter-
venção primária foram os fatores de risco que melhor ex-
plicaram óbito.

DISCUSSÃO

A objetivo do estudo foi analisar os dados da CENIC para 
comparar características clínicas, angiográficas, dos proce-
dimentos e desfechos clínicos na fase hospitalar nas ICP 
com lesões aterotrombóticas. A idade é um dos mais for-
tes indicadores de mortalidade após ICP. Pacientes idosos 
apresentam perfil de risco clínico substancialmente mais 
elevado, mas as taxas de sucesso angiográfico e benefícios 
clínicos da ICP são semelhantes aos pacientes mais jovens.5 

Com relação aos sexos, apesar da maior incidência no sexo 
masculino, as mulheres apresentaram maior risco de óbito 
em relação ao sexo masculino. Entretanto, outros estudos 
demonstraram que o sexo feminino não é indicador inde-
pendente de óbito. A alta mortalidade nas mulheres ocor-

Tabela 4. Desfechos clínicos na fase hospitalar

Desfecho 2006-2008 
(n=8.205 pacientes)

2009-2011 
(n=8.264 pacientes)

2012-2016 
(n=6.118 pacientes)

Total 
(n=22.587 pacientes) Valor de p

IAM 65 (0,8) 34 (0,4) 17 (0,3) 116 (0,5) 0,0004

RM emergência 0 13 (0,17) 2 (0,04) 15 (0,11) 0,0598

Óbito 258 (3,1) 177 (2,3) 129 (2,3) 564 (2,6) 0,0005

ECAM 309 (3,8) 213 (2,6) 141 (2,3) 663 (2,9) <0,0001

Resultados expressos como n (%). IAM: infarto agudo do miocárdio; RM: revascularização miocárdica; ECAM: eventos cardiovasculares adversos maiores.

Tabela 3. Características dos procedimentos

Característica

2006-2008
 (n=8.205 

pacientes/ 
n=8.326 

procedimentos/ 
n=8.795 stent)

2009-2011
(n=8.264 

pacientes/ 
n=8.447 

procedimentos/ 
n=9.153 stent)

2012-2016
 (n=6.118 

pacientes/ 
n=6.205 

procedimentos/ 
n=6.916 stent)

Total 
(n=22.587 
pacientes/ 
n=22.978 

procedimentos/ 
n=24.864 stent)

Valor de p

Vasos tratados/pacientes 1,1±0,3 1,1±0,4 1,1±0,4 1,1±0,4 0,0264

Uso de stent 7.520 (91,7) 7.660 (92,7) 5.701 (93,2) 20.881 (92,4) 0,0016

Relação stent/paciente 1,2±0,4 1,2±0,5 1,2±0,5 1,2±0,5 <0,0001

Stents farmacológicos 459 (5,2) 726±7,9 1070 (15,5) 2.255 (9,1) <0,0001

Diâmetro dos stents, mm 3,15±0,47 3,14±0,48 3,09±0,5 3,13±0,48 <0,0001

Comprimento dos stents, mm 20,2±6,3 20,6±6,9 21,3±7,9 20,7±7 <0,0001

Tipos de intervenção     <0,0001 

ICP primária 3.860 (46,4) 4.065 (48,1) 2.728 (44) 10.653 (46,4)

ICP de resgate 472 (5,7) 115 (1,4) 89 (1,4) 676 (2,9%)  

Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa 1.783 (21,4) 1.160 (13,7) 584 (9,4) 3.527 (15,3) <0,0001

Tromboaspiração 109 (1,2) 461 (5) 495 (7,2) 1.065 (4,3) <0,0001

TIMI pós     <0,0001 

0/1 513 (5,8) 395 (4,3) 165 (2,4) 1.073 (4,3)

2/3 8.267 (94,2) 8.750 (95,7) 6.748 (97,6) 23.765 (95,7)

Grau de estenose      

Pré 95,5 (8,9) 95,5 (9,3) 96,2 (15,8) 95,7 (11,4) 0,0002

Pós 3 (12) 3,1 (10,4) 5,5 (5,5) 3,7 (10) <0,0001

Sucesso do procedimento 7.648 (91,9) 7.973 (94,4) 5.929 (95,6) 21.550 (93,8) <0,0001

Resultados expressos como média ± desvio padrão ou n (%). ICP: intervenção coronária percutânea; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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Tabela 5. Regressão logística simples

 Estimativa Valor de p OR IC95%

2009-2011 vs. 2006-2008 -0,34 0,0006 0,71 0,59-0,86

2012-2016 vs. 2006-2008 -0,32 0,0037 0,73 0,59-0,9

Idade, anos 0,05 <0,0001 1,05 1,04-1,06

Sexo, feminino vs. masculino 0,49 <0,0001 1,63 1,38-1,94

Tabagismo, não vs. sim 0,41 <0,0001 1,50 1,25-1,81

HAS, sim vs. não 0,02 0,8371 1,02 0,84-1,24

Dislipidemia, não vs. sim 0,19 0,0285 1,21 1,02-1,43

Diabetes, sim vs. não 0,54 <0,0001 1,71 1,42-2,06

IAM pré, sim vs. não 0,34 0,0022 1,40 1,13-1,75

ICP pré, sim vs. não 0,08 0,5085 1,09 0,85-1,38

RM pré, sim vs. não 0,51 0,0028 1,66 1,19-2,31

Quadro clínico, angina vs. IAM -2,02 <0,0001 0,13 0,07-0,26

Quadro clínico, isquemia silenciosa vs. IAM -1,11 0,0071 0,33 0,15-0,74

Quadro clínico, SCA vs. IAM -0,98 <0,0001 0,38 0,29-0,49

Killip, I vs. IV -3,82 <0,0001 0,02 0,02-0,03

Killip, II vs. IV -2,59 <0,0001 0,07 0,06-0,1

Killip, III vs. IV -1,34 <0,0001 0,26 0,19-0,36

Extensão de DAC, biarterial vs. uniarterial 0,75 <0,0001 2,12 1,69-2,65

Extensão de DAC, triarterial vs. uniarterial 1,52 <0,0001 4,59 3,72-5,67

Extensão de DAC, TCE vs. uniarterial 3,27 <0,0001 26,42 13,75-50,74

Disfunção ventricular esquerda, sim vs. não 1,50 <0,0001 4,48 2,74-7,32

Circulação colateral, sim vs. não 0,05 0,6329 1,05 0,86-1,29

Tipos de intervenção, primária vs. outros 1,39 <0,0001 4,01 3,25-4,95

Tipos de intervenção, resgate vs. outros 1,54 <0,0001 4,69 3,12-7,04

Inibidores da glicoproteína llb/lIla, sim vs. não 0,44 <0,0001 1,56 1,28-1,91

HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; RM: revascularização miocárdica; SCA: síndrome coronariana 
aguda; DAC: doença arterial coronariana; TCE: tronco de coronária esquerda.

Tabela 6. Regressão logística múltipla

 Estimativa Valor de p OR IC95%
Constante -7,98 <0,0001   

2009-2011 vs. 2006-2008 -0,30 0,0041 0,74 0,6-0,91

2012-2016 vs. 2006-2008 -0,39 0,0021 0,68 0,53-0,87

Idade, anos 0,04 <0,0001 1,04 1,03-1,05

Sexo, feminino vs. masculino 0,28 0,0042 1,32 1,09-1,6

Dislipidemia, não vs. sim 0,24 0,0093 1,28 1,06-1,53

Diabetes, sim vs. não 0,34 0,0009 1,41 1,15-1,72

IAM pré, sim vs. não 0,64 <0,0001 1,90 1,5-2,41

Extensão da DAC, biarterial vs. uniarterial 0,63 <0,0001 1,88 1,48-2,39

Extensão da DAC, triarterial vs. uniarterial 1,21 <0,0001 3,35 2,66-4,22

Extensão da DAC, TCE vs. uniarterial 3,03 <0,0001 20,78 9,69-44,53

Inibidores da glicoproteína llb/llla, sim vs. não 0,23 0,0401 1,26 1,01-1,57

Tipos de intervenção, primária vs. outros 1,44 <0,0001 4,22 3,32-5,36

Tipos de Intervenção, resgate vs. outros 1,71 <0,0001 5,51 3,56-8,55
IAM: infarto agudo do miocárdio; DAC: doença arterial coronariana; TCE: tronco de coronária esquerda.

re principalmente por maior gravidade clínica, idade mais 
avançada e maior retardo para o tratamento nesse grupo.8,9

A análise demonstra maior chance de óbito no paciente 
diabético. A prevalência de morte por doença cardiovascu-

lar nos diabéticos é quatro vezes maior do que nos não dia-
béticos. As alterações metabólicas que acontecem no diabe-
tes comprometem a função endotelial e predispõem à lesão 
vascular aterosclerótica, ao vasoespasmo e à trombose.10
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Houve redução significativa do tabagismo entre os anos 
observados, mas, paradoxalmente, o hábito de fumar foi 
associado a um “efeito protetor”: os tabagistas apresenta-
ram menores taxas de mortalidade. No entanto, os estu-
dos TRACE (TRAndolapril Cardiac Evaluation), OPTIMAAL 
(Optimal Trial In Myocardial Infarction with the Angiotensin 
Antagonist Losartan) e GRACE (Global Registry of Acute 
Coronary Events), após análise ajustada, apresentaram evi-
dências robustas contestando a proteção do tabagismo e 
demonstrando que tal efeito paradoxal não existe. O maior 
risco de óbito ocorre por outros fatores clínicos, angiográfi-
cos e do procedimento.11

Na análise dos períodos, as incidências de RM e ICP di-
minuíram e aumentaram, respectivamente. Os avanços 
tec nológicos e as pesquisas científicas na cardiologia inter-
vencionista cresceram de forma exponencial e, por meio do 
estudo SYNTAX (Synergy Between PCI with Taxus and Cardiac 
Surgery), que comparou a ICP vs. RM em pacientes multiar-
teriais complexos com ou sem comprometimento do TCE, foi 
possível quantificar a complexidade angiográfica, ao consi-
derar o número e a localização das lesões, além da morfo-
logia de cada estenose, o que permitiu estratificar pacientes 
para a seleção do melhor procedimento. A evolução com 
o SYNTAX II, que combina fatores angiográficos aos clíni-
cos, mostrou-se ferramenta discriminatória e indicadora de  
mortalidade no seguimento tardio do estudo SYNTAX.12,13

Houve aumento significativo no implante dos stents me-
tálicos não farmacológicos e farmacológicos. Além disso, a 
evolução dos stents farmacológicos de nova geração, com as 
novas ligas metálicas (por exemplo, cromo-cobalto e platina-
cromo), plataformas com hastes mais finas com polímeros 
mais biocompatíveis e em menor quantidade, ou polímeros 
100% bioabsorvíveis, demonstrou superioridade quando  
eles foram comparados aos de primeira geração e aos não 
farmacológicos, tanto em termos de eficácia como de segu-
rança, com marcante redução da ocorrência de ECAM na evo-
lução a longo prazo, mesmo com terapia antiagregante dupla 
(TAD) de curta duração (30 dias).14

Observa-se redução no uso dos inibidores do GP IIb/IIIa 
entre os períodos em virtude dos novos antiplaquetários 
em combinação com a terapêutica antitrombótica atual, pois 
o uso rotineiro não demonstrou benefício e pode acarretar 
maiores taxas de sangramento grave. O emprego ocorreu 
em situações específicas, como alta carga trombótica, fe-
nômeno de slow/no reflow, dissecções coronárias ou outras 
complicações trombóticas. A maior mortalidade aconteceu 
no grupo com uso de inibidores da GP IIb/IIIa pelas carac-
terísticas de maior gravidade clínica, complexidade ana-
tômica e pior evolução hospitalar.15

No IAMCST, a tromboaspiração ganhou relevância por 
meio do estudo TAPAS, pois demonstrou que a aspiração 
manual de trombos, antes da ICP primária, propiciou me-
lhor blush miocárdico, maior resolução do segmento ST e 
redução de mortalidade em 1 ano, porém não em 30 dias.16 

Entretanto, os estudos TASTE e TOTAL, no mesmo cenário 
citado, não evidenciaram redução de mortalidade, e no-
tou-se aumento do risco de acidente vascular encefálico. 

Esse procedimento, atualmente, ficou restrito para inter-
venções com presença de alta trombótica e bailout.17,18

A redução de IAM, além da queda nos ECAM e diminuição 
da mortalidade entre os anos observados, ocorreu por maior 
uso de terapia de reperfusão, ICP primária, novos materiais, 
terapia antitrombótica moderna e prevenção secundária.8,19

CONCLUSÃO

A análise do banco de dados da CENIC demonstrou que, 
nas intervenções coronárias percutâneas em lesões com 
presença de trombo, há variáveis que influenciam na mor-
talidade. No primeiro período, houve mais óbitos, e obser-
vou-se maior incidência de pacientes com infarto agudo do 
miocárdio, angina e revascularização miocárdica prévia. 
Os achados clínicos que melhor explicaram óbito foram 
pacientes idosos, do sexo feminino, com ausência de disli-
pidemia e presença de diabetes. Com relação às caracterís-
ticas angiográficas, a doença arterial coronariana mais ex-
tensa propiciou aumento na mortalidade. O maior número 
de mortes aconteceu nos procedimentos de intervenção 
coronária percutânea primária e com uso de inibidores da 
glicoproteína IIb/IIIa por maior gravidade clínica e comple-
xidade anatômica. Observou-se, nesses períodos, aumento 
exponencial dos avanços tecnológicos e das pesquisas cien-
tíficas na cardiologia intervencionista.
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