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O que os olhos não veem, os escores  
não predizem!
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A tentativa de identificar pacientes mais propensos à ocorrência de eventos, re-
lacionados ou não às intervenções, é uma busca de longa data, que precede a era dos 
cateteres.1,2 Em 1977, por exemplo, definiram-se alguns dos mais importantes predi-
tores de eventos adversos relacionados à doença arterial coronariana (DAC), como nú-
mero de artérias ou territórios coronários comprometidos e quantidade de miocárdio 
em risco.3 Demonstrou-se que a habilidade prognóstica dessas variáveis aumentava à 
medida que outras foram sendo integradas, como, por exemplo, o grau de obstrução 
coronária. Nesta ocasião, surgia o escore Duke Jeopardy, validado em 1985.4

A percepção de que as associações de variáveis poderiam aumentar a capacidade 
de predição de eventos maiores, em decorrência de efeito aditivo, foi, aos poucos, 
fortalecendo-se. As diretrizes clínicas atuais da European Society of Cardiology (ESC),5 

do American College of Cardiology (ACC) e da American Heart Association (AHA)6 reco-
mendam o uso dos escores de risco Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) 
ou Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI), para estratificação individual dos pa-
cientes, sendo o GRACE validado para todas as apresentações da síndrome coronaria-
na aguda (SCA), quer seja com ou sem supradesnivelamento do segmento ST. Diversos 
estudos mostraram que o GRACE tem melhor capacidade de discriminar indivíduos de 
maior risco clínico,7,8 mas nenhum dos dois foi destinado e/ou validado para predizer a 
extensão e a gravidade da DAC, antes da realização da estratificação invasiva, por meio 
da cinecoronariografia.

O escore SYNTAX,9 elaborado apenas com variáveis angiográficas, foi desenvolvido 
para avaliar a população de pacientes com doença coronária complexa e constitui impor-
tante ferramenta de estratificação de risco, por proporcionar avaliação padronizada do 
acometimento arterial pela aterosclerose, expressando a extensão e a gravidade da DAC. 
Validado no estudo de mesmo nome, confirmou-se que o incremento na complexidade 
angiográfica da DAC se associa a pior prognóstico do paciente submetido a tratamento 
percutâneo, o que parece não afetar de forma marcante os pacientes referidos à cirurgia 
de revascularização miocárdica. Há alguns estudos de validação do SYNTAX como predi-
tor independente de mortalidade no longo prazo entre pacientes com SCA.10,11

A existência, porém, de um escore com boa capacidade discriminatória, que possi-
bilitasse estimar a gravidade da doença coronária antes de realizar a cinecoronariogra-
fia, poderia alterar a decisão quanto à antiagregação plaquetária (monoterapia vs. du-
pla terapia) e à necessidade de estratégia invasiva mais precoce (<24 horas) vs. tardia 
(até 72 horas), de forma que as abordagens diagnóstica e terapêutica pudessem ser as 
mais individualizadas possíveis. 

Silvano et al., em artigo publicado no Journal of Transcatheter Interventions, inves-
tigam a capacidade do GRACE, utilizando apenas variáveis clínicas, em predizer a com-
plexidade angiográfica entre pacientes com SCA, quando comparado à avaliação invasiva 
clássica, com o SYNTAX.12 Foram avaliados 183 pacientes, a maioria do sexo masculino 
(61,7%) e com média de idade de 65,7±10,4 anos. As três apresentações da SCA foram 
equitativamente representadas no estudo, entretanto predominaram pacientes de bai-
xo risco clínico e angiográfico, segundo os escore GRACE (mediana do escore GRACE 
de 115, com intervalo interquartil − IQ de 94-138) e SYNTAX (mediana de 18,5, com 
IQ de 8-28,5), respectivamente. O autor conclui que o escore GRACE não é um bom 
preditor da complexidade anatômica da doença coronariana em pacientes com SCA,  
apresentando fraca correlação com o SYNTAX (r=0,20; área sob a curva Característica 
de Operação do Receptor − COR do escore GRACE de 0,59). Na discussão, os autores 
ressaltam que Bekler et al.13 obtiveram resultados similares ao avaliarem a capacidade 
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preditora da gravidade da DAC pelo GRACE também em pa-
cientes com SCA (coeficiente de correlação de r=0,43; área 
sob a curva COR de 0,65; IC95% 0,56-0,74; p=0,001), com 
baixa acurácia, do ponto de vista diagnóstico, e, por conse-
guinte, pouca relevância clínica.

Embora de relevância clínica e bem conduzido do ponto 
de vista estatístico, é importante ressaltar que a presente 
análise abrange população relativamente pequena e majo-
ritariamente concentrada no estrato de baixo risco, o que 
restringe as conclusões dos autores para os demais estratos 
sabidamente subrepresentados. 

Entretanto, a maior limitação do estudo, mesmo não 
sendo seu objetivo principal, foi a não avaliação dos des-
fechos clínicos, que vai além da complexidade clínica ou 
angiográfica isoladamente. Temos, no Brasil, um estudo 
in teressante recentemente publicado por Viana et al., que 
segue nessa direção. Segundo os autores, ao ser incorpora-
do ao modelo preditor, o GRACE incrementou a capacida-
de discriminatória do SYNTAX de 0,81 para 0,92 (IC95% 
0,87-0,96; p=0,04),14 sugerindo estratificação de risco base-
ada no paradigma clínico-anatômico e não apenas em dados 
clínicos ou angiográficos isolados. 

Também nesse sentido, Garg et al. relataram diferença 
modesta, porém significativa, entre o Age, Creatinine and 
Ejection Fraction Score (ACEF), o SYNTAX e o escore logístico-
clínico SYNTAX (uma combinação de um escore ACEF modi-
ficado e o SYNTAX), para previsão de mortalidade em 5 anos 
e desfechos cardiovasculares adversos maiores em pacientes 
com doença coronariana complexa e angina estável ou instá-
vel, ou isquemia silenciosa, encaminhados para intervenção 
coronária percutânea.15 

Mais recentemente, o SYNTAX II foi desenvolvido, reu-
nindo variáveis clínicas e angiográficas, para melhor guiar a 
escolha entre cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) 
e intervenção coronária percutânea, para casos complexos, 
com acometimento coronário avançado, tendo em perspec-
tiva apenas um evento adverso na evolução: a mortalidade 
até 4 anos de seguimento.16 Embora este nos pareça ser o 
melhor escore para predizer a sobrevida de pacientes sub-
metidos a procedimentos de revascularização miocárdica, 
ele reitera o papel central da anatomia coronária na estrati-
ficação de risco e na definição de prognóstico na DAC.

REFERÊNCIAS

1. Kimmel SE, Berlin JA, Strom BL, Laskey WK. The Registry 
Committee of the Society for Cardiac Angiography and 
Interventions. Development and validation of simplified 
predictive index for major complications in contemporary 
percutaneous transluminal coronary angioplasty practice. J Am 
Coll Cardiol. 1995;26(4):931-8.

2. de Belder AJ, Jewitt DE, Wainwright RJ, Thomas MR. Development 
and validation of a Bayesian index for predicting major adverse 
cardiac events with percutaneous transluminal coronary angioplasty. 
Heart. 2001;85(1):69-72.

3. Dash H, Johnson RA, Dinsmore RE, Harthorne JW. Cardiomyopathic 
syndrome due to coronary artery disease. I: Relation to angiographic 
extent of coronary disease and to remote myocardial infarction. Br 
Heart J. 1977;39(7):733-9.

4. Califf RM, Phillips HR 3rd, Hindman MC, Mark DB, Lee KL, Behar 
VS, et al. Prognostic value of a coronary artery jeopardy score. J 
Am Coll Cardiol. 1985;5(5):1055-63.

5. Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti 
F, Bax JJ, Borger MA, Brotons C, Chew DP, Gencer B, Hasenfuss 
G, Kjeldsen K, Lancellotti P, Landmesser U, Mehilli J, Mukherjee 
D, Storey RF, Windecker S; ESC Scientific Document Group. 2015 
ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes 
in patients presenting without persistent ST-segment elevation: 
Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes 
in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation 
of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 
37(3):267-315.

6. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, Casey DE Jr., Ganiats 
TG, Holmes DR Jr., et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the 
Management of Patients with Non-ST-Elevation Acute Coronary 
Syndromes: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J 
Am Coll Cardiol. 2014;64(24):e139-e228.

7. de Araújo Gonçalves P, Ferreira J, Aguiar C, Seabra-Gomes R. 
TIMI, PURSUIT, and GRACE risk scores: sustained prognostic 
value and interaction with revascularization in NSTE-ACS. Eur 
Heart J. 2005;26(9):865-72.

8. Serruys PW, Morice MC, Kappetein AP, Colombo A, Holmes DR, 
Mack MJ, Ståhle E, Feldman TE, van den Brand M, Bass EJ, Van 
Dyck N, Leadley K, Dawkins KD, Mohr FW; SYNTAX Investigators. 
Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass 
grating for severe coronary artery disease. N Engl J Med. 2009; 
360(10):961-72. Erratum in: N Engl J Med. 2013;368(6):584.

9. Mohr FW, Morice MC, Kappetein AP, Feldman TE, Ståhle E, Colombo 
A, et al. Coronary artery bypass graft surgery versus percutaneous 
coronary intervention in patients with three-vessel disease and left 
main coronary disease: 5-year follow-up of the randomised, clinical 
SYNTAX trial. Lancet. 2013;381(9867):629-38.

10. Palmerini T, Généreux P, Caixeta A, Cristea E, Lansky A, Mehran 
R, et al. Prognostic value of the SYNTAX score in patients with 
acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary 
intervention: analysis from the ACUITY (Acute Catheterization 
and Urgent Intervention Triage StrategY) trial. J Am Coll Cardiol. 
2011;57(24):2389-97.

11. Farooq V, Vergouwe Y, Généreux P, Bourantas CV, Palmerini T, 
Caixeta A, et al. Prediction of 1-year mortality in patients with 
acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary 
intervention: validation of the logistic clinical SYNTAX (Synergy 
Between Percutaneous Coronary Interventions With Taxus and 
Cardiac Surgery) score. JACC Cardiovasc Interv. 2013;6(7):737-45.

12. Silvano GP, Silva LS, Faria EC, Trevisol DJ. The GRACE score is not 
a good predictor of angiographic complexity in acute coronary 
syndrome. J Transcat Interven. 2019;27:eA201826.

13. Bekler A, Altun B, Gazi E, Temiz A, Barutçu A, Güngör Ö, et al. 
Comparison of the GRACE risk score and the TIMI risk index in 
predicting the extent and severity of coronary artery disease 
in patients with acute coronary syndrome. Anatol J Cardiol. 
2015;15(10):801-6.

14. Viana MD, Lopes F, Cerqueira Junior AM, Suerdieck JG, Silva AB, 
Silva AC, et al. Incremental Prognostic Value of the Incorporation 
of Clinical Data Into Coronary Anatomy Data in Acute 
Coronary Syndromes: SYNTAX-GRACE Score. Arq Bras Cardiol. 
2017;109(6):527-32.

15. Garg S, Sarno G, Garcia-Garcia HM, Girasis C, Wykrzykowska J, 
Dawkins KD, Serruys PW; ARTS-II Investigators. A new tool for the 
risk stratification of patients with complex coronary artery disease: 
the Clinical SYNTAX Score. Circ Cardiovasc Interv. 2010;3(4):317-26.

16. Farooq V, van Klaveren D, Steyerberg EW, Meliga E, Vergouwe Y, 
Chieffo A, et al. Anatomical and clinical characteristics to guide 
decision making between coronary artery bypass surgery and 
percutaneous coronary intervention for individual patients: 
development and validation of SYNTAX score II. Lancet. 2013; 
381(9867):639-50.


