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RESUMO – Introdução: A prevalência de doença arterial coronária e da intervenção coronária 
percutânea em pacientes jovens não é muito bem estabelecida. O objetivo deste estudo foi analisar o 
perfil dos pacientes jovens submetidos à intervenção coronária percutânea no Brasil. Métodos: Estudo 
transversal realizado com dados do registro da Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares 
(CENIC) coletados entre 2006 e 2016 de pacientes com idade ≤40 anos submetidos à intervenção 
coronária percutânea. Resultados: Foram incluídos 2.806 pacientes com média de idade de 35,3±3,9 
anos. À angiografia, a maior parte foi de lesões uniarteriais (66,6%), localizadas na artéria descendente 
anterior (50,8%) e complexas (68%). Referente aos procedimentos, houve diferença ao longo dos anos 
na utilização dos stents farmacológicos (p<0,0001), no diâmetro do vaso (p=0,015), no comprimento 
dos stents (p<0,0001), no tipo de intervenção (p=0,036), no uso de inibidores de glicoproteína 
IIbIIIa (p<0,0001), na tromboaspiração (p=0,0003), no fluxo TIMI pós-procedimento (p=0,007) 
e na estenose pós-procedimento (p<0,001). Em relação aos desfechos clínicos na fase hospitalar, não 
houve diferença significativa entre os períodos. Na análise multivariada, sexo feminino (RC: 3,45; 
IC95% 1,25-9,5; p=0,016), hipertensão arterial sistêmica (RC: 4,84; IC95% 1,34-17,52; p=0,016), 
revascularização miocárdica cirúrgica prévia (RC: 16,42; IC95% 1,62-166,45; p=0,018), intervenção 
coronária percutânea primária (RC: 25,67; IC95% 5,19-126,99; p=0,0001) e intervenção coronária 
percutânea de resgate (RC 26,44; IC95% 2,11-330,82; p=0,011) foram preditores independentes de 
mortalidade intra-hospitalar. Conclusão: A intervenção coronária percutânea em pacientes jovens, 
no registro CENIC, identificou casos com alto grau de complexidade angiográfica, altas taxas de 
sucesso e baixas taxas de complicações intra-hospitalares ao longo de 10 anos.

Descritores: Doença da artéria coronariana; Angioplastia; Isquemia miocárdica; Resultado do 
tratamento; Adulto jovem

ABSTRACT – Background: The prevalence of coronary artery disease and percutaneous coronary 
intervention in young patients is not well established. The objective of this study was to investigate 
the profile of young patients undergoing percutaneous coronary intervention in Brazil. Methods: 
A cross-sectional study was performed with data from the Central Nacional de Intervenções 
Cardiovasculares (CENIC), collected between 2006 and 2016, for patients aged ≤40 years undergoing 
percutaneous coronary intervention. Results: We enrolled 2,806 patients, mean age of 35.3±3.9 
years. Most lesions on angiography were single-vessel (66.6%), in the left anterior descending artery 
(50.8%), and complex (68%). In respect to procedures, there was a difference over the years in the 
use of drug-eluting stents (p<0.0001), vessel diameter (p=0.015), stent length (p<0.0001), type 
of intervention (p=0.036), use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors (p<0.0001), thromboaspiration 
(p=0.0003), post-procedural TIMI flow (p=0.007), and post-procedural stenosis (p<0.001). As 
for in-hospital clinical outcomes, there were no significant differences among the periods. In the 
multivariate analysis, female sex (OR: 3.45; 95%CI: 1.25-9.5; p=0.016), hypertension (OR: 4.84; 
95%CI: 1.34-17.52; p=0.016), previous coronary artery bypass graft (OR: 16.42; 95%CI: 1.62-166.45; 
p=0.018), primary percutaneous coronary intervention (OR: 25.67; 95%CI: 5.19-126.99; p=0.0001) 
and rescue percutaneous coronary intervention (OR: 26.44; 95%CI: 2.11-330.82; p=0.011) were 
independent predictors of in-hospital mortality. Conclusion: Percutaneous coronary intervention in 
young patients, in the CENIC registry, shows cases of high angiographic complexity, high success rates 
and low in-hospital complication rates over a 10-year period.
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INTRODUÇÃO

A principal causa de morte no mundo é a doença arte-
rial coronária (DAC)1 e, embora existam muitos dados dis-
poníveis no assunto, a prevalência de DAC prematura, in-
farto agudo do miocárdico (IAM) e intervenção coronária 
percutânea (ICP) em pacientes jovens não é muito bem esta-
belecida.2,3 Mutações genéticas associadas à hipercolesterole-
mia familiar4 e à hiper-homocisteinemia,5 além dos clássicos 
fatores de risco, como tabagismo, hipertensão arterial, resis-
tência à insulina, obesidade e história familiar de DAC pre-
coce, têm correlação com eventos de aterosclerose precoce.6 

A Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares 
(CENIC; http://www.corehemo.net/) é um registro eletrô-
nico brasileiro mantido pela Sociedade Brasileira de Hemo-
dinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI). Nele, 
as características dos pacientes e dos procedimentos são 
enviadas voluntariamente, seguindo protocolo preestabe-
lecido, por membros da SBHCI. São coletadas informações 
detalhadas acerca das ICP realizadas em aproximadamente 
200 centros de cardiologia intervencionista do país. 

O presente estudo teve como objetivo delinear o pa-
norama nacional da ICP em pacientes jovens (≤40 anos), 
registrada no banco de dados da CENIC, analisando dife-
rentes períodos e regiões do Brasil, com relação ao perfil 
dos pacientes, e às características do procedimento e dos 
desfechos hospitalares. 

MÉTODOS

Seleção de pacientes
Nesta análise, foram incluídos todos os pacientes com 

idade ≤40 anos de idade submetidos à ICP no período de ju-
nho de 2006 a março de 2016. Trata-se de estudo transver-
sal retrospectivo realizado com base no registro da CENIC. 
Os dados foram coletados por formulários padronizados e 
armazenados em um registro eletrônico. 

A análise temporal ao longo do período 2006-2016 foi 
realizada dividindo a amostra em três grupos: Grupo A 
(2006-2008), Grupo B (2009-2011) e Grupo C (2012-2016). 

Para a análise das variáveis clínicas, foi considerado o pa-
ciente como unidade amostral. Alguns pacientes apresenta-
ram mais de um procedimento. Nesses casos, o procedimen-
to a ser considerado foi selecionado de forma aleatória.

Nosso trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pes-
quisa do Hospital Leforte (5485), tendo sido aprovado sob o 
CAEE 90669518.6.0000.5485.

Características clínicas
Com relação ao quadro clínico, os pacientes foram di-

vididos em assintomáticos (aqueles com provas funcionais 
positivas para isquemia miocárdica), angina estável, sín-
drome coronária aguda (SCA) sem supradesnivelamento do 
segmento ST (englobando pacientes com angina instável 
e IAM sem supradesnivelamento do segmento ST) e IAM 
com supradesnivelamento do segmento ST. A classificação 

de IAM e os critérios diagnósticos foram definidos confor-
me protocolo preestabelecido.7 Disfunção ventricular es-
querda foi definida como presença de fração de ejeção ven-
tricular <50% ao ecocardiograma. Para definição da classe 
funcional, foi utilizada a classificação de Killip/Kimball.8 

Características angiográficas e do procedimento
Doença coronária multiarterial foi definida como a pre-

sença de estenose ≥50% em mais de uma artéria coronária. 
O fluxo coronário antes e após os procedimentos foi avaliado 
e descrito conforme os critérios de graduação Thrombolysis 
in Myocardial Infarction (TIMI).9 A complexidade da DAC foi 
verificada conforme a classificação da American Heart Asso-
ciation/American College of Cardiology (AHA/ACC).10,11 

O sucesso do procedimento foi definido visualmente e 
engloba obtenção de estenose residual <20% e ausência de 
ocorrência de óbito, IAM periprocedimento ou necessidade 
de cirurgia cardíaca de emergência, definidos como eventos 
cardiovasculares adversos maiores (ECAM).

Análise estatística
As variáveis contínuas com distribuição normal foram 

descritas como média e desvio padrão. As variáveis categó-
ricas foram descritas como números absolutos e porcen-
tuais. Para a comparação das variáveis contínuas em relação 
aos grupos de 2006-2016, foi utilizado o teste qui-quadra-
do. Quando necessário, utilizou-se o teste da razão de ve-
rossimilhança. Para a comparação das variá veis categóricas  
em relação aos grupos de 2006-2016, foi utilizada a análi-
se de variância (ANOVA). Para as comparações múltiplas, 
utilizou-se a correção de Bonferroni. Para verificar a in-
fluência de variáveis de interesse em relação à mortalidade, 
foi utilizado o modelo de regressão logística simples. Além 
disto, foi realizada regressão logística múltipla pelo méto-
do de seleção forward, para determinar as variáveis inde-
pendentes que melhor explicassem a ocorrência de óbito. 
Variáveis com grande ocorrência de dados faltantes foram 
desconsideradas da análise de regressão logística múltipla 
(por exemplo: disfunção ventricular esquerda e circulação 
colateral). Para a análise das variáveis associadas à morta-
lidade, na qual o paciente apresentava mais de um proce-
dimento, utilizou-se a seleção aleatória para que cada pa-
ciente apresentasse um único procedimento. Os valores de 
p≤0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
Foi utilizado o programa Statistical Package for the Social 
Science (SPSS), versão 20.0.

RESULTADOS

A amostra deste estudo foi composta por um total de 
2.806 pacientes, com média de idade de 35,3±3,9 anos e 
maior prevalência do sexo masculino em todos os grupos 
(média de 74,4%), sem diferença entre os mesmos ao longo 
dos anos. Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, SCA 
e classificação de Killip 1 foram muito prevalentes nos três 
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grupos de pacientes (58,2%, 44,1%, 62,2% e 81,7% em mé-
dia, respectivamente), ao contrário de diabetes melito tipo 
2, que se mostrou pouco prevalente neles (média de 15%). 
Notoriamente, houve redução significativa e progressiva de 
tabagismo ao longo dos anos (p<0,0001) (Tabela 1). 

Tabela 1. Características clínicas

Característica Grupo A
(n=827 pacientes)

Grupo B 
(n=970 pacientes)

Grupo C 
(n=1.009 pacientes) Valor de p

Idade 35,5±3,7 35,3±4,0 35,1±4,1 0,056
Sexo masculino 620 (75,0) 713 (73,5) 756 (74,9) 0,707
Tabagismo 353 (42,7) 368 (37,9) 290 (28,7) <0,0001
HAS 497 (60,1) 567 (58,5) 568 (56,4) 0,273
Dislipidemia 371 (44,9) 415 (43,5) 442 (44,1) 0,855
DM tipo 2 112 (13,5) 140 (16,4) 127 (14,9) 0,270
IAM prévio 157 (19,0) 136 (15,9) 164 (19,3) 0,132
ICP prévia 104 (12,8) 121 (12,8) 148 (14,9) 0,300
RM prévia 20 (2,4) 17 (1,8) 28 (2,8) 0,308
Quadro clínico <0,0001

Angina estável 264 (31,9) 260 (26,8) 286 (28,3)
Assintomático 53 (6,4) 110 (11,3) 87 (8,6)
IAMCST 317 (38,3) 349 (36,0) 324 (32,1)
SCASST 193 (23,3) 251 (25,9) 312 (30,9)

Killip, n (%) <0,0001
1 259 (82,7) 268 (77,0) 275 (85,7)
2 31 (9,9) 54 (15,5) 33 (10,3)
3 10 (3,2) 12 (3,4) 4 (1,2)
4 13 (4,2) 14 (4,0) 9 (2,8)

Resultados expressos por média ± desvio padrão, ou n (%). HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes melito; 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
Grupo A 

(n=883 procedimentos/ 
n=1.087 vasos)

Grupo B 
(n=1.032 procedimentos/ 

n=1.289 vasos)

Grupo C 
(n=1.059 procedimentos/ 

n=1.304 vasos)
Valor de p

Extensão da doença coronária 0,056
Uniarterial 564 (65,4) 628 (64,4) 687 (69,7)
Biarterial 232 (26,9) 254 (26,1) 207 (21,0)
Triarterial 66 (7,6) 92 (9,4) 90 (9,1)
TCE 1 (0,1) 1 (0,1) 1 (0,1)

Vasos tratados 0,017
CD 295 (27,1) 308 (23,9) 397 (30,4)
Cx 208 (19,1) 277 (21,5) 264 (20,2)
DA 567 (52,2) 686 (53,2) 617 (47,3)
Enxerto venoso 10 (0,9) 11 (0,9) 14 (1,1)
TCE 7 (0,6) 7 (0,5) 12 (0,9)

Lesões tipo B2/C 657 (67,5) 47 (77,0) 7 (63,6) 0,287
Lesões calcificadas 149 (13,7) 178 (14,0) 118 (9,6) 0,001
Lesões trombóticas 258 (23,7) 317 (24,6) 252 (19,3) 0,003
Lesões >20mm 268 (24,7) 312 (24,2) 311 (23,8) 0,900
Bifurcações 294 (27,0) 307 (23,8) 261 (20,0) 0,0003
Oclusões 250 (23,2) 329 (25,5) 345 (26,5) 0,172
Fluxo TIMI pré 0,657

0/1 316 (29,1) 366 (28,4) 357 (27,4)
2/3 771 (70,9) 923 (71,6) 946 (72,6)

Disfunção ventricular esquerda 393 (55,8) 412 (61,8) 398 (57,1) 0,065
Circulação colateral 140 (16,7) 97 (17,3) 95 (14,9) 0,491

Resultados expressos por média ± desvio padrão, ou n (%). TCE: tronco da coronária esquerda; CD: artéria coronária direita; Cx: artéria circunflexa; DA: artéria descendente 
anterior; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

Com relação às características angiográficas, apresenta-
das na tabela 2, foram tratados 3.680 vasos, sendo a maioria 
das ICP em pacientes com lesões uniarteriais (66,6%), na ar-
téria descendente anterior (50,8%) e 68% em lesões de clas-
sificação AHA/ACC do tipo B2/C, ou seja, mais complexas. Ao 
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longo dos anos, houve diferença com relação a vaso tratado 
(p=0,017), lesões calcificadas (p=0,001), lesões trombóticas 
(p=0,003) e lesões envolvendo bifurcações (p=0,0003).

Com relação aos dados do procedimento, apresentados 
na tabela 3, foram realizadas 2.974 ICP, compreendendo 
3.552 stents utilizados (1,19 stent por paciente). Houve di-
ferença estatisticamente significativa ao longo dos anos na 
utilização dos stents farmacológicos (p<0,0001), diâmetro 
do vaso (p=0,015), comprimento dos stents (p<0,0001), tipo 
de intervenção (p=0,036), uso de inibidores de glicoproteína 
IIbIIIa (p<0,0001), tromboaspiração (p=0,0003), fluxo TIMI 
pós-procedimento (p=0,007) e grau de estenose pós-procedi-
mento (p<0,001), entre os três grupos (Tabela 4).

Em relação aos desfechos clínicos na fase hospitalar 
(óbito, revascularização de emergência, IAM periprocedi-
mento ou ECAM), não houve diferença significativa entre 
os grupos. A análise univariada de preditores de mortalida-
de intra-hospitalar está expressa na tabela 5. Consideran-
do a análise multivariada, sexo feminino (RC: 3,45; IC95% 
1,25-9,5; p=0,016), hipertensão arterial sistêmica (RC: 4,84; 
IC95% 1,34-17,52; p=0,016), revascularização miocárdica 
cirúrgica prévia (RC: 16,42; IC95% 1,62-166,45; p=0,018), 
ICP primária (RC: 25,67; IC95% 5,19-126,99; p=0,0001) e 
ICP de resgate (RC: 26,44; IC95% 2,11-330,82; p=0,011) fo-
ram preditores independentes de mortalidade intra-hos-
pitalar (Tabela 6).

Tabela 4. Desfechos clínicos na fase hospitalar

Desfecho Grupo A 
(n=827 pacientes)

Grupo B 
(n=970 pacientes)

Grupo C 
(n=1.009 pacientes)

Total 
(n=2.806 pacientes) Valor de p

IAM pós 1 (0,1) 5 (0,6) 2 (0,2) 8 (0,3) 0,2088

RM emergência 0 (0) 1 (0,13) 0 (0) 1 (0,06) 0,5587

Óbito 5 (0,6) 7 (0,8) 5 (0,6) 17 (0,7) 0,7859

ECAM 6 (0,7) 12 (1,2) 6 (0,6) 24 (0,9) 0,2671

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

Tabela 3. Caraterísticas dos procedimentos

Caraterística

Grupo A 
(n=827 pacientes/ 

n=883 procedimentos/ 
n=1.029 stents)

Grupo B 
(n=970 pacientes/ 

n=1.032 procedimentos/ 
n=1.247 stents)

Grupo C 
(n=1.009 pacientes/ 

n=1.059 procedimentos/ 
n=1.276 stents)

Valor de p

Vasos tratados/pacientes 1,3±0,6 1,3±0,7 1,3±0,6 0,33

Uso de stent 782 (94,6) 911 (93,9) 950 (94,2) 0,844

Relação stent/paciente 1,3±0,7 1,4±0,8 1,3±0,6 0,121

Stents farmacológicos 128 (12,5) 252 (20,2) 362 (28,4) <0,0001

Diâmetro dos stents, mm 3,1±0,5 3,1±0,5 3,1±0,5 0,140

Comprimento dos stents, mm 18,9±6,2 20,5±7,9 21±8,2 <0,0001

Tipos de intervenção 0,036

ICP primária 174 (19,7) 222 (21,5) 186 (17,6)

ICP de resgate 19 (2,2) 10 (1,0) 13 (1,2)

Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa 85 (9,6) 80 (7,8) 40 (3,8) <0,0001

Tromboaspiração 9 (0,9) 38 (8,0) 36 (2,8) 0,0003

TIMI pós 0,007

0/1 49 (4,8) 29 (2,3) 46 (3,6)

2/3 978 (95,2) 1.212 (97,7) 1.229 (96,4)

Diâmetro da estenose

Pré 87,7±11,8 87,6±12,3 87,8±13,1 0,899

Pós 2,3±8,9 2,7±8,4 5,1±4,6 <0,0001

Sucesso do procedimento 848 (96,0) 1.003 (97,2) 1.027 (97,0) 0,324

Resultados expressos por média ± desvio padrão, ou n (%). ICP: intervenção coronária percutânea; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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Tabela 5. Análise univariada de preditores de mortalidade intra-hospitalar

Predidores de mortalidade Estimativa Valor de p RC IC95%

2009-2011 vs. 2006-2008 0,30 0,605 1,36 0,43-4,29

2012-2016 vs. 2006-2008 -0,07 0,916 0,94 0,27-3,24

Idade -0,06 0,231 0,94 0,85-1,04

Sexo, feminino vs. masculino 0,96 0,049 2,61 1,0-6,8

Tabagismo, não vs. sim 0,37 0,493 1,44 0,51-4,11

HAS, não vs. sim 1,88 0,003 6,56 1,88-22,88

Dislipidemia, não vs. sim 0,97 0,091 2,63 0,86-8,09

Diabetes melito, sim vs. não 0,20 0,755 1,22 0,35-4,27

IAM pré, sim vs. não -16,41 0,993 0,03 0,0001-13,21

ICP pré, não vs. sim 0,88 0,394 2,42 0,32-18,34

RM pré, não vs. sim -0,99 0,342 0,37 0,05-2,86

Quadro clínico, angina vs. IAM -17,15 0,991 0,01 <0,00012-3,83

Quadro clínico, assintomático vs. IAM -17,15 0,995 0,03 <0,00016-14,6

Quadro clínico, SCA vs. IAM -2,47 0,017 0,08 0,01-0,64

Killip, 1 vs. 4 -5,12 <0,0001 0,01 0,001-0,03

Killip, 2 vs. 4 -20,38 0,996 0,002 <0,000104-1,09

Killip, 3 vs. 4 -1,22 0,088 0,30 0,07-1,2

Extensão da doença coronária, biarterial vs. uniarterial 0,13 0,827 1,14 0,36-3,64

Extensão da doença coronária, triarterial vs. uniarterial -0,21 0,839 0,81 0,1-6,34

Extensão da doença coronária, TCE vs. uniarterial 4,43 0,0005 83,95 7,03-1002,11

Disfunção ventricular esquerda, sim vs. não 15,82 0,991 37,65 0,072-19685,55

Circulação colateral, sim vs. não -0,17 0,823 0,84 0,19-3,78

Tipos de intervenção, primária vs. outros 2,78 <0,0001 16,20 4,6-57,05

Tipos de intervenção, resgate vs. outros 2,83 0,015 16,93 1,72-166,41

Inibidores da glicoproteína llb/llIa, sim vs. não -0,29 0,777 0,75 0,1-5,66

HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; RM: revascularização miocárdica cirúrgica; SCA: síndrome coro-
nária aguda; TCE: tronco da coronária esquerda.

Tabela 6. Análise multivariada de preditores independentes de mortalidade intra-hospitalar

Predidores de mortalidade Estimativa Valor de p RC IC95%

Constante -8,48 <0,0001   

Sexo, feminino vs. masculino 1,24 0,0164 3,45 1,25-9,5

HAS, sim vs. não 1,58 0,0164 4,84 1,34-17,52

RM pré, sim vs. não 2,80 0,0179 16,42 1,62-166,45

Tipos de intervenção, primária vs. outros 3,25 0,0001 25,67 5,19-126,99

Tipos de intervenção, resgate vs. outros 3,27 0,0111 26,44 2,11-330,82

HAS: hipertensão arterial sistêmica; RM: revascularização miocárdica cirúrgica.

DISCUSSÃO

No presente estudo, foi delineado o perfil de ICP em pa-
cientes jovens no Brasil, computados no registro brasileiro 
CENIC-SBHCI. Os principais achados do estudo foram: 
prevalência baixa de pacientes diabéticos tipo 2 (15%) e 
alta de tabagismo (35 a 40%); lesões predominantemente 
uniarteriais; alta complexidade das lesões, com classifica-
ção tipo AHA/ACC B2/C de 68% e prevalência de até 30% de 
lesões de bifurcação.

Há escassez de dados sobre IAM nos jovens em relação 
à literatura sobre DAC como um todo. Talvez o mais conhe-

cido de todos os estudos epidemiológicos em medicina car-
diovascular é o Framingham Heart Study, que relatou, em 
um período de 10 anos, incidência de IAM em jovens (de-
finida no estudo como <55 anos de idade) de 51,1/1.000 
em homens e 7,4/1.000 em mulheres.12 Há divergência na 
literatura com relação à definição de jovens em se tratando 
de DAC e IAM precoces, variando de <40 a <55 anos.13,14 
Outros autores sugeriram 45 anos como limite de definição 
em casos de IAM.6,15,16 

Apesar de se tratar de pacientes jovens, observamos 
lesões coronárias mais complexas em aproximadamente 
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dois terços dos pacientes e lesões de bifurcação em aproxi-
madamente 20 a 30% dos casos, denotando doença coroná-
ria mais avançada apesar da idade, ao contrário da maioria 
dos estudos, com prevalência de 15 a 20%.17-19

O avanço da idade parece ter efeitos prejudiciais tanto na 
função endotelial como no remodelamento vascular, incluin-
do espessamento da íntima e camada média, e aumento da 
rigidez da parede.20,21 Assim, a idade mais jovem foi implici-
tamente considerada fator prognóstico positivo. No entanto, 
com o crescente aumento de fatores de risco em idades mais 
jovens, o fator idade tem tido menos associação com ausên-
cia de DAC ou lesões menos complexas, e a maioria dos pa-
cientes apresenta mais que um fator de risco cardiovascular 
convencional.22 Além disso, os jovens que não controlam os 
fatores de risco apresentam recorrência da doença ao longo 
dos anos, incluindo necessidade de nova revascularização.23 

Pacientes jovens com doença cardíaca isquêmica têm 
maior probabilidade de serem fumantes e de ter uma histó-
ria familiar positiva, porém há uma menor taxa de diabéti-
cos.24-26 O presente estudo relata prevalência de tabagismo 
em torno de 35 a 40%, com diminuição progressiva ao lon-
go dos 10 anos (2006-2016). Avaliando a população de jo-
vens com diagnóstico de IAM, a porcentagem de tabagistas 
pode alcançar até 74%, como no estudo CRAGS (Coronary 
Artery Disease in Young Adults).23 

Com relação às características angiográficas, a menor 
carga aterosclerótica entre os jovens explica uma maior 
prevalência de doença coronária uniarterial, assim como 
no presente estudo, o que está consistente com publicações 
prévias.16 Como consequência, houve menor número de va-
sos tratados e de stents utilizados por paciente nas inter-
venções no grupo jovem, assim como maior envolvimento 
da artéria descendente anterior.23,27-29 Tivemos taxa relati-
vamente baixa de ECAM intra-hospitalares (<1%), e nossos 
resultados estão de acordo com estudos anteriores.23,30-32 

No geral, pacientes mais jovens não se diferenciam daque-
les com idade avançada nos procedimentos de ICP, sendo fun-
damental o estímulo à modificação agressiva dos fatores de 
risco, ao tratamento médico e acompanhamento cuidadoso, 
uma vez que apresentam DAC com alto grau de complexidade. 

Limitações do estudo
Esta foi uma análise retrospectiva e observacional, ba-

seada em um registro, tendo, portanto, limitações ineren-
tes ao modelo de estudo. Os procedimentos foram realiza-
dos por diversos centros e cardiologistas intervencionistas 
com diferentes níveis de experiência, o que poderia afetar 
os resultados. Há ainda uma subnotificação dos casos de 
ICP no Brasil, dado o caráter voluntário das contribuições, 
algumas variáveis com dados incompletos, a não adjudica-
ção dos dados do registro CENIC e a não comparação das 
características e eventos com pacientes >40 anos. Além disso,  
contamos apenas com dados referentes ao período intra- 
 -hospitalar e não dispomos de resultados de 30 dias ou mais 
tardios (>1 ano), não sendo possível uma análise de sobre-
vida em longo prazo relacionado com o procedimento.

CONCLUSÕES

A intervenção coronária percutânea em pacientes jo-
vens (≤40 anos) do registro CENIC apresentou alto grau 
de complexidade, com elevada prevalência de bifurcações, 
lesões uniarteriais e altas taxas de sucesso e baixas taxas de 
complicações intra-hospitalares. Assim, todos os pacientes 
merecem o mesmo tratamento agressivo, modificação dos 
fatores de risco e acompanhamento próximo, independente 
da idade de apresentação da doença arterial coronária.
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