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RESUMO – Introdução: Poucas publicações avaliaram a evolução temporal dos resultados da 
intervenção coronária percutânea em pacientes diabéticos na era contemporânea. Nosso objetivo foi 
verificar a evolução do resultado e da mortalidade da intervenção coronária percutânea em diabéticos 
no Brasil nos últimos 10 anos. Métodos: Analisamos as intervenções coronárias percutâneas 
cadastradas na Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares (CENIC) da Sociedade Brasileira 
de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de 2006 a 2016, sendo comparados três intervalos 
de tempo: 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2016. Foram verificadas as características clínicas, 
angiográficas e dos procedimentos, além de desfechos clínicos e preditores de mortalidade hospitalar. 
Resultados: A amostra foi composta por 38.938 pacientes, com idade de 63,8±10,5 anos e maior 
prevalência do sexo masculino (58,9%), sendo a hipertensão o fator de risco mais frequente (88,6%). 
Nesse período, houve crescimento das intervenções coronárias percutâneas entre os pacientes mais 
idosos, com antecedentes desse procedimento anteriormente, na vigência de síndrome coronária aguda, 
com acometimento uniarterial e portadores de lesões complexas. O uso de stents farmacológicos 
também foi crescente, assim como de dispositivos mais longos e menos calibrosos. Houve aumento 
significativo das taxas de sucesso do procedimento, com redução da mortalidade e de eventos 
cardíacos adversos maiores. Foram preditores de mortalidade: idade, infarto prévio, tabagismo, 
extensão da doença coronária, acometimento do tronco de coronária esquerda e quadro clínico de 
infarto. Conclusão: Evolutivamente, em análise de 10 anos, a intervenção coronária percutânea em 
diabéticos no Brasil apresentou melhora progressiva de seu resultado, com redução da mortalidade 
hospitalar, a despeito da crescente complexidade clínica e angiográfica dessa população.

Descritores: Cronologia como assunto; Intervenção coronária percutânea; Diabetes mellitus; Doença da 
artéria coronariana; Stents; Aterosclerose 

ABSTRACT – Background: Few publications have evaluated temporal trends and outcomes of 
percutaneous coronary intervention in diabetic patients in the contemporary era. Our objective was 
to verify characteristics, procedural results and mortality of percutaneous coronary intervention 
in diabetic subjects in Brazil in the last 10 years. Methods: We analyzed the percutaneous coronary 
interventions registered in the Brazilian National Registry of Cardiovascular Interventions (CENIC) of 
the Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, from 2006 to 2016, comparing 
three timeframes: 2006-2008, 2009-2011, and 2012-2016. Clinical, angiographic, and procedure 
characteristics were analyzed, in addition to clinical outcomes and predictors of in-hospital mortality. 
Results: The sample consisted of 38,938 patients, mean age of 63.8±10.5 years, with higher prevalence 
of male patients (58.9%), and hypertension was the most frequent risk factor (88.6%). During this 
period, there was an increase in percutaneous coronary interventions in older individuals, with a past 
history of this procedure, in the presence of acute coronary syndrome, involving a single vessel, and 
with complex lesions. The use of drug-eluting stents increased, as well as use of longer and small caliber 
devices. There was a significant increase in procedural success, with decreased mortality rates and major 
adverse cardiovascular events. The mortality predictors were age, previous infarction, smoking, extent 
of coronary disease, left main coronary artery lesion, and clinical presentation of myocardial infarction. 
Conclusion: In a 10-year analysis, percutaneous coronary intervention in diabetics patients in Brazil 
showed a progressive improvement in its results, with reduced in-hospital mortality, in spite of the 
increasing clinical and angiographic complexity of this population.

Keywords: Chronology as topic; Percutaneous coronary intervention; Diabetes mellitus; Coronary 
artery disease; Stents; Atherosclerosis
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INTRODUÇÃO

O diabetes melito é conhecido fator de risco para o desen-
volvimento de aterosclerose, sendo a maior causa de morta-
lidade em seus portadores.1 A incidência de diabetes melito 
do tipo 2 dobrou nos últimos 30 anos e estima-se que afeta-
rá 366 milhões de pessoas em 2030.2 Seguindo a tendência 
mundial, o Brasil encontra-se entre os dez países com maior 
número absoluto de indivíduos portadores de diabetes.3,4

Os diabéticos têm maior risco de eventos cardiovascu-
lares e morte quando comparados àqueles sem a patologia. 
As terapêuticas de revascularização miocárdica cirúrgica ou 
percutânea são importantes ferramentas no tratamento da 
doença arterial coronária, impactando na qualidade de vida 
e na sobrevida desses pacientes. Eles representam aproxi-
madamente um terço dos pacientes submetidos à inter-
venção coronária percutânea (ICP) nos Estados Unidos.5 

Dados recentes do National Cardiovascular Data Registry® 
(NCDR®) relatam crescimento de 45% para 48,9% no nú-
mero de ICP realizadas em pacientes multiarteriais diabéti-
cos com síndrome coronária aguda (SCA) sem supradesni-
velamento de ST, no período de 2008 a 2014.6

Os resultados da ICP entre os diabéticos, entretanto, são 
menos pronunciados, com maior ocorrência de novas revas-
cularizações no seguimento tardio, principalmente em pa-
cientes multiarteriais. A complexidade das lesões coronárias, 
a rápida progressão da doença aterosclerótica e as maiores 
taxas de reestenose, mesmo com o uso de stents farmacoló-
gicos, são algumas das justificativas desses resultados.7-9

Por outro lado, foi notório o avanço das técnicas e dos 
dispositivos de ICP nos últimos anos, e poucas publicações 
estão disponíveis a respeito do impacto dessa evolução nos 
resultados hospitalares da ICP em diabéticos em nosso país. 
Nosso objetivo foi verificar a evolução do resultado e da mor-
talidade da ICP em diabéticos no Brasil nos últimos 10 anos.

MÉTODOS

O presente estudo foi apreciado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa do Hospital Leforte, tendo sido registrado 
na Plataforma Brasil, recebendo sua aprovação sob CAAE: 
92420918.7.0000.5485. A Central Nacional de Intervenções 
Cardiovasculares (CENIC; http://www.corehemo.net/), órgão 
oficial da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardio-
logia Intervencionista (SBHCI), criada em 1991, constitui 
banco de dados de contribuição voluntária, por fichas padro-
nizadas e armazenadas em um registro informatizado, no 
qual os critérios de sucesso e insucesso são incluídos pelos 
associados da SBHCI, nos diversos centros brasileiros.10 

Neste estudo, foi realizada análise retrospectiva de da-
dos relacionados às ICP em diabéticos efetivadas entre os 
anos de 2006 a 2016. Para a análise evolutiva, a popula-
ção do estudo foi dividida em três períodos: 2006-2008, 
2009-2011 e 2012-2016. Adotaram-se os seguintes crité-
rios, estabelecidos pela CENIC, mas julgados pelos opera-
dores: sucesso do procedimento, definido como a obtenção 

de lesão residual <30%; e a incidência de eventos cardía-
cos adversos maiores (ECAM) hospitalares, definida como 
a ocorrência de óbito, reinfarto ou cirurgia de emergência, 
quando realizada em decorrência de oclusão aguda ou su-
baguda do vaso-alvo ou desencadeada devido a outras mo-
dalidades de insucesso da angioplastia, acompanhadas por 
isquemia aguda do miocárdio. O diagnóstico e o manejo dos 
pacientes foram realizados de acordo com as rotinas especí-
ficas de cada centro colaborador vinculado à SBHCI.

Variáveis categóricas foram expressas como números 
absolutos e porcentagens, e comparadas por meio do teste 
qui-quadrado. Quando necessário, utilizou-se o teste exato 
de Fisher ou o teste de razão de verossimilhança. As variá-
veis contínuas foram expressas como média e desvio pa-
drão, e comparadas pela análise de variância (ANOVA). Para 
as comparações múltiplas, utilizou-se a correção de Bonfer-
roni. Para verificar a influência de variáveis de interesse em 
relação à mortalidade, foi utilizado o modelo de regressão 
logística simples e múltipla. Em todas as análises, conside-
rou-se nível de significância de 5% (valor de p<0,05).

RESULTADOS

No período do estudo, de 2006 a 2016, foram incluídos 
na CENIC 191.716 pacientes, sendo 38.938 (20,3%) dia-
béticos, que constituíram a amostra de nossa análise. As 
características clínicas estão expostas na tabela 1. O núme-
ro de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) foi 
pequeno em relação ao tamanho total da amostra. Com o 
decorrer do tempo, o número de indivíduos com IAM com 
supradesnivelamento de ST tendeu à diminuição. Consi-
derando a classificação de Killip, encontrou-se Killip 1 na 

Tabela 1. Características clínicas

Característica 2006-2008 
(n=13.173)

2009-2011 
(n=13.758)

2012-2016 
(n=12.007)

Valor 
de p

Idade, anos 63,8±10,5 63,8±10,5 64,3±10,7 0,001

Sexo masculino 7.647 (58,1) 8.138 (59,2) 7.154 (59,6) 0,037

Tabagismo 2.754 (20,9) 2.699 (19,6) 2.299 (19,1) 0,001

Hipertensão 
arterial

11.671 (88,6) 12.232 (88,9) 10.605 (88,3) 0,335

Dislipidemia 8.689 (66) 9.141 (66,4) 7.633 (63,6) <0,0001

IAM prévio 2.424 (18,4) 2.732 (19,9) 2.260 (18,8) 0,007

ICP prévia 2.563 (19,9) 2.718 (20,8) 2.511 (21,6) 0,006

RM prévia 1.433 (10,9) 1.587 (11,5) 1.226 (10,2) 0,003

Quadro clínico <0,0001

Angina estável 5.902 (44,8) 5.977 (43,4) 4.419 (36,8)

Isquemia 
silenciosa

1.241 (9,4) 1.481 (10,8) 1.205 (10,0)

IAMCST 2.224 (16,9) 1.998 (14,5) 1.662 (13,8)

SCASST 3.806 (28,9) 4.302 (31,3) 4.721 (39,3)

Resultados expressos por média ± desvio padrão, ou n (%). IAM: infarto agudo do mio-
cárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; RM: revascularização miocárdica cirúr-
gica; SCASST: síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST; 
IAMCST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST.
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seguinte proporção entre os períodos: 69% em 2006-2008, 
74,6% em 2009-2011 e 77,8% em 2012-2016 (p<0,0001), 
caracterizando um padrão crescente, com queda concomi-
tante de pacientes em Killip IV. 

Quanto às características angiográficas, com o passar 
dos anos foram abordados mais pacientes com acometi-
mento uniarterial, sendo a artéria descendente anterior 
o vaso mais tratado. Lesões tipo B2/C foram progressiva-
mente mais abordadas, assim como lesões mais longas. Por 
outro lado, lesões calcificadas, trombóticas, em bifurcação 
ou oclusões crônicas ocorreram em números discretamente 
menores na evolução (Tabela 2).

O implante de stents coronários ocorreu em mais de 
95% dos procedimentos, com razão constante de 1,5 stent 
por paciente no período de 10 anos. O uso de stents far-
macológicos foi crescente, assim como o emprego de dis-
positivos mais longos e de menor calibre. Inibidores da 
glicoproteína IIb/IIIa foram progressivamente menos uti-
lizados, ao contrário dos cateteres de aspiração de trombo, 
que tiveram crescimento no período. O fluxo final TIMI 
2/3 foi alcançado em frequência progressivamente maior, 
e o sucesso do procedimento, elevado em todo o período 
estudado, apresentou melhora evolutiva significativa. Os 
dados dos procedimentos estão apresentados na tabela 3.

Tabela 2. Características angiográficas

Característica
2006-2008  

(n=13.173 pacientes/n=14.174 
procedimentos/n=19.614 vasos)

2009-2011  
(n=13.758 pacientes/n=14.636 

procedimentos/n=20.401 vasos)

2012-2016  
(n=12.007 pacientes/n=12.594 

procedimentos/n=17.338 vasos)
Valor de p

Extensão da doença 
coronária

<0,0001

TCE 51 (0,4) 17 (0,1) 22 (0,2)
Uniarterial 5.802 (42,3) 5.806 (41,8) 5.739 (46,5)
Biarterial 4.671 (34,0) 4.780 (34,4) 3.785 (30,7)
Triarterial 3.201 (23,3) 3.291 (23,7) 2.790 (22,6)

Vasos tratados <0,0001
CD 5.604 (28,6) 6.073 (29,8) 5.039 (29,1)
Cx 4.899 (25,0) 5.043 (24,7) 4.394 (25,3)
DA 8.221 (41,9) 8.331 (40,8) 7.140 (41,2)
Enxertos 698 (3,6) 744 (3,6) 524 (3,0)
TCE 192 (1,0) 210 (1,0) 241 (1,4)

Lesões calcificadas 5.568 (28,4) 5.863 (28,7) 4.379 (25,3) <0,0001
Lesões trombóticas 2.192 (11,2) 2.100 (10,3) 1.497 (8,6) <0,0001
Lesões >20mm 5.280 (26,9) 5.980 (29,3) 5.108 (29,5) <0,0001
Bifurcações 5.046 (25,7) 4.657 (22,8) 3.821 (22,0) <0,0001
Oclusões 2.114 (10,9) 2.084 (10,2) 1.722 (9,9) 0,010
Fluxo TIMI pré <0,0001

0/1 3.186 (16,2) 2.815 (13,8) 2.091 (12,1)
2/3 16.425 (83,8) 17.581 (86,2) 15.241 (87,9)

Circulação colateral 1.951 (14,6) 1.103 (12,4) 1.114 (12,1) <0,0001
Resultados expressos por n (%). TCE: tronco da coronária esquerda; CD: coronária direita; Cx: artéria circunflexa; DA: descendente anterior; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

Tabela 3. Características dos procedimentos

Característica
2006-2008 

(n=13.173 pacientes/n=14.174 
procedimentos/n=18.746 stents)

2009-2011 
(n=13.758 pacientes/n=14.636 

procedimentos/n=19.831 stents)

2012-2016 
(n=12.007 pacientes/n=12.594 

procedimentos/n=16.963 stents)

Valor 
de p

Vasos tratados/paciente 1,5±0,8 1,5±0,8 1,4±0,8 <0,0001
Uso de stent 12.573 (95,4) 13.128 (95,4) 11.491 (95,7) 0,492
Número de stents/paciente 1,5±0,8 1,5±0,8 1,5±0,8 0,999
Stents farmacológicos 5.622 (30,1) 7.695 (38,8) 6.786 (40,0) <0,0001
Diâmetro dos stents, mm 2,97±0,47 2,95±0,48 2,92±0,48 <0,0001
Comprimento dos stents, mm 19,3±7,0 19,6±7,1 19,9±7,2 <0,0001
Tipos de intervenção <0,0001

ICP primária 1.323 (9,3) 1.218 (8,3) 1.072 (8,5)
ICP de resgate 206 (1,5) 55 (0,4) 36 (0,3)

Inibidores da glicoproteína 
IIb/IIIa

1.175 (8,3) 585 (4,0) 222 (1,8) <0,0001

Tromboaspiração 44 (0,2) 143 (0,7) 177 (1,0) <0,0001
TIMI pós <0,0001

0/1 681 (3,6) 433 (2,2) 167 (1,0)
2/3 18.043 (96,4) 19.392 (97,8) 16.796 (99,0)

Diâmetro da estenose <0,0001
Pré 85,1±13,7 84,4±14,5 85,0±11,7
Pós 2,4±10,6 2,7±7,7 5,6±4,3

Sucesso do procedimento 13.597 (95,9) 14.193 (97,0) 12.276 (97,5) <0,0001
Resultados expressos por média ± desvio padrão, ou n (%). ICP: intervenção coronária percutânea; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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Os desfechos clínicos na fase hospitalar mostraram redu-
ção temporal significativa da taxa de ECAM e da mortalida-
de, conforme apresentados na tabela 4. Na análise univaria-
da, as variáveis idade, tabagismo, IAM prévio, quadro clínico 
de SCA, Killip 4, extensão da doença coronariana, lesão de 
tronco de coronária esquerda, disfunção ventricular esquer-
da, uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, ICP primária 
e de resgate, e o procedimentos realizados entre 2006-2008 
foram as que mais se relacionaram com o evento óbito. Na 
análise multivariada, idade, tabagismo, IAM prévio, quadro 
clínico de SCA, extensão da doença coronariana, lesão de 
tronco de coronária esquerda, ICP primária e de resgate, uso 
de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa e os procedimentos 
rea lizados entre 2006-2008 permaneceram como as variá-
veis que melhor explicaram a presença de óbito (Tabela 5).

nos pacientes diabéticos submetidos a ICP e incluídos na 
CENIC. Essa melhora ocorreu mesmo em um cenário em 
que cada vez mais a ICP é indicada na SCA, em pacientes 
mais idosos, e com lesões mais complexas. Tal fato pode 
encontrar explicação na constante evolução das técnicas e 
materiais utilizados na ICP e em sua apropriada indicação, 
respeitando as orientações para cirurgia de revasculariza-
ção miocárdica. Singh et al., em análise evolutiva de 30 anos 
(1978 a 2008) de ICP realizadas na Mayo Clinic, encontraram 
também melhora significativa do sucesso do procedimento 
(de 27,5% a 92,5%) e redução da mortalidade hospitalar (de 
4,9% a 2,5%) nos diabéticos com o passar do tempo, em 
população também cada vez mais idosa.11 Um registro com 
dados nacionais da ICP em diabéticos na Espanha, de 2001 
a 2011, não mostrou alteração da mortalidade intra-hos-
pitalar (1,9% a 2,5%),12 fato também observado em grande 
registro coreano mais recente (2011 a 2015), com 37% de 
pacientes diabéticos, com mortalidade média de 2,6%.13

Apesar da complexidade desses pacientes e da baixa 
mortalidade, o início do período estudado demonstra viés 
de seleção desses pacientes, segundo o qual os multiarteriais 
com maior complexidade angiográfica foram encaminhados 
para tratamento cirúrgico.14-16 Corrobora essa conduta a in-
disponibilidade do uso de stents farmacológicos para pacien-
tes do Sistema Único de Saúde (SUS) no período estudado, 
justificando a baixa taxa de utilização desses dispositivos 
nessa população, apesar do crescimento de sua penetração 
de 30% para 40% em 10 anos. É uma evolução aquém do es-
perado, já que a recomendação em diretrizes para a utilização 
de stents farmacológicos se respalda com indicação Classe 1 
e Nível de Evidência A, sendo o diabetes marcador de pior 
prognóstico a médio e longo prazos pós-ICP, com maior in-
cidência de eventos clínicos e angiográficos, em especial 
a reestenose coronária, devido à resposta cicatricial mais 
exacerbada.17-20 Em nosso meio, alguns estudos analisando 
a influência do uso de stents farmacológicos na seleção de 
diabéticos tratados por ICP mostraram que a maior dispo-
nibilidade de stents farmacológicos amplia as indicações 
para casos mais complexos e proporciona a obtenção de re-
vascularização miocárdica mais completa.7-9

Duas mudanças evolutivas demonstradas nesse estudo 
com pacientes diabéticos retratam o que ocorreu em geral 
com a população brasileira nos últimos 10 anos: seu enve-
lhecimento, com mais idosos acessando o sistema de saúde, 
e a redução do tabagismo, consequência de políticas e leis 
restritivas ao fumo. Outro resultado que talvez encontre 
resposta na organização das políticas de saúde em nosso 
país, ao invés de representar melhora de ações de preven-
ção cardiovascular, foi a redução progressiva de pacientes 
com IAM com supradesnivelamento de ST e, consequente-
mente, de ICP primárias no decorrer do estudo. Redução 
das ICP em pacientes com IAM também foi observada no 
registro de Han et al.13

A complexidade angiográfica, com maior número de le-
sões tipo B2/C, foi crescente no período analisado e deve-se, 
em maior parte, à presença de lesões cada vez mais longas, 

Tabela 4. Desfechos clínicos na fase hospitalar

Desfecho
2006-2008 

(n=13.173 
pacientes)

2009-2011 
(n=13.758 
pacientes)

2012-2016 
(n=12.007 
pacientes)

Valor 
de p

IAM 55 (0,4) 68 (0,5) 37 (0,3) 0,066

RM emergência 2 (0,18) 7 (0,06) 4 (0,03) 0,134

Óbito 186 (1,4) 114 (0,8) 92 (0,8) <0,0001

ECAM 225 (1,7) 183 (1,3) 125 (1,0) <0,0001

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

Tabela 5. Análise de regressão logística para o desfecho morta-
lidade

Variáveis Estimativa Valor 
de p RC IC95%

2009-2011 vs. 2006-2008 -0,41 0,0027 0,67 0,51-0,87

2012-2016 vs. 2006-2008 -0,48 0,0010 0,62 0,46-0,82

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

Tabagismo, sim vs. não 0,35 0,0074 1,41 1,10-1,82

IAM prévio, sim vs. não 0,53 0,0001 1,69 1,31-2,19

Biarterial vs. uniarterial 0,66 0,0001 1,93 1,40-2,66

Triarterial vs. uniarterial 1,27 <0,0001 3,56 2,63-4,82

Multiarterial + TCE vs. 
uniarterial

15,02 0,9997 23,68 0,04-15,41

TCE vs. uniarterial 3,44 <0,0001 31,22 14,33-68,03

IGP llb/llIa, sim vs. não 0,61 <0,0001 1,84 1,38-2,46

Isquemia silenciosa vs. 
angina estável

0,33 0,4491 1,39 0,6-3,22

IAMCST vs. angina estável 2,20 <0,0001 9,02 5,22-15,57

SCASST vs. angina estável 1,39 <0,0001 4,03 2,56-6,34

ICP primária vs. outros 1,09 <0,0001 2,99 1,98-4,50

ICP resgate vs. outros 1,44 <0,0001 4,24 2,26-7,93

IAM: infarto agudo do miocárdio; TCE: tronco de coronária esquerda; 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.

DISCUSSÃO

Nos últimos 10 anos, houve progressiva melhora dos re-
sultados clínicos com redução significativa da mortalidade 
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refletindo o uso progressivo de stents de maior compri-
mento e de menor calibre. Cabe salientar que stents mais 
longos se tornaram mais disponíveis no Brasil nos últimos 
anos. Poddar et al., em estudo analisando a tendência evo-
lutiva dos resultados da ICP em jovens durante 20 anos 
(de 1992 a 2012), encontraram os mesmos resultados com 
um número crescente de lesões tipo B2/C e longas, sendo 
abordadas quando do início do uso dos stents farmacológi-
cos.21 Entretanto, a diminuição encontrada na abordagem 
das oclusões crônicas, a despeito da melhoria das técnicas 
e dos materiais utilizados, presume-se estar relacionada à 
pesquisa mais frequente de viabilidade miocárdica,22,23 além 
da não disponibilidade dos stents farmacológicos pelo SUS 
nos primeiros períodos, sendo encaminhados para cirurgia 
de revascularização do miocárdio.

A utilização de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa 
em ICP, por sua vez, apesar de recomendada em pacien-
tes diabéticos e com complexidade angiográfica na dé-
cada passada em estudos que demonstraram redução de 
ECAM, foi baixa nesse registro.24 A eficácia e a segurança 
do pré-tratamento com clopidogrel e novos antiagregan-
tes plaquetários, como prasugrel e ticagrelor, associados 
ao ácido acetilsalicílico no esquema antiplaquetário duplo, 
têm restringido o uso atual dos inibidores da glicopro-
teína IIb/IIIa a pacientes com SCA que apresentem grande 
carga trombótica ou como terapia de resgate nas oclusões 
do vaso durante o procedimento.17 Essas evidências justi-
ficam a significativa redução da utilização desse fármaco 
ao longo do período estudado. 

Em nossa análise, idade, tabagismo, IAM prévio, quadro 
clínico de SCA, extensão da doença coronariana, lesão de 
tronco de coronária esquerda, ICP primária ou de resgate, 
uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa e procedimentos 
realizados entre 2006-2008 foram as variáveis que melhor 
explicaram a presença de óbito. Apenas a idade foi um fator 
concordante com os encontrados em modelo desenvolvido 
com 588.398 procedimentos do NCDR para prever mortali-
dade hospitalar, no qual o choque cardiogênico foi o predi-
tor mais forte, seguido de insuficiência renal e idade.25 

Consideramos limitação da análise sua natureza obser-
vacional, retrospectiva e de dados não adjudicados, cujo 
envio é espontâneo. Como são dados fornecidos pelos ope-
radores, pode haver tendência à valorização dos sucessos, 
além da notificação de procedimentos menos complexos, 
não contemplando a totalidade de procedimentos realiza-
dos no país no período. Admitimos que os dados provêm 
de diversos centros, distribuídos por todo o Brasil, e que 
dados advindos de ECAM e mortalidade podem ser supri-
midos pelos operadores, preservando a notificação de des-
fechos negativos provenientes de seus respectivos centros. 
Importante ainda salientar que a diminuição de desfechos 
clínicos encontrada nos resultados do presente estudo pode 
estar associada à menor prevalência de lesões calcificadas, 
trombóticas, de bifurcação e oclusões crônicas, bem como 
ao acometimento uniarterial, progressivamente mais fre-
quente em nossos resultados. A despeito das limitações ora 

apresentadas, o elevado número de pacientes, configura 
talvez a maior casuística com dados nacionais sobre o tema 
publicada até a presente data, o que valoriza esta análise. 

CONCLUSÃO

Evolutivamente, a intervenção coronária percutânea em 
diabéticos no Brasil tem apresentado melhora progressiva 
de seu resultado, com redução da mortalidade hospitalar, a 
despeito da crescente complexidade dessa população.
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