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RESUMO – Introdução: A associação do tabagismo a melhores desfechos clínicos entre os pacientes 
com infarto agudo do miocárdio submetidos à fibrinólise é conhecida como paradoxo do tabagista. 
A relação entre tabagismo e desfechos clínicos após angioplastia primária é controversa. O estudo 
teve como objetivo avaliar a associação entre tabagismo e mortalidade hospitalar em pacientes 
admitidos por infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST submetidos à an
gio plastia primária. Métodos: Registro unicêntrico, que incluiu todos os pacientes submetidos à 
angioplastia primária no período de janeiro a julho de 2014. Foi realizada análise comparativa das 
características clínicas basais, angiográficas e do procedimento entre os grupos de tabagistas e não 
tabagistas. Foi feita análise exploratória dos fatores associados à mortalidade hospitalar, utilizando 
regressão logística univariada. Resultados: Foram incluídos 193 pacientes, sendo 45% tabagistas, 
com média de idade de 62±11,9 anos. Os grupos foram semelhantes quanto às características clínicas, 
angiográficas e do procedimento, exceto por dislipidemia e uso de inibidor da enzima conversora 
de angiotensina ou bloqueador dos receptores de angiotensina II maiores no grupo de tabagistas. A 
mortalidade hospitalar foi de 7,8%, e não houve associação com o tabagismo (p=0,346). As variáveis 
associadas à mortalidade hospitalar foram baixa fração de ejeção (RC: 8,22; p=0,022), lesão em tronco 
de coronária esquerda (RC: 7,72; p=0,003), creatinina ≥1,5mg/dL (RC: 40,80; p<0,001), fluxo final 
TIMI 01 (RC: 7,72; p=0,003) e idade ≥75 anos (RC: 4,18; p=0,010). Conclusão: Não houve associação 
entre tabagismo e mortalidade hospitalar nos pacientes submetidos à angioplastia primária. 

Descritores: Tabagismo; Infarto do miocárdio; Intervenção coronária percutânea; Mortalidade 
hospitalar

ABSTRACT – Background: The association between smoking and better clinical outcomes in 
myocardial infarction patients undergoing fibrinolysis is known as the smoking paradox. The relation 
between smoking and clinical outcomes after primary angioplasty is controversial. The study aimed to 
assess the association between smoking and hospital mortality in patients admitted due to STsegment 
elevation myocardial infarction submitted to primary angioplasty. Methods: A singlecenter registry 
including all patients submitted to primary angioplasty from January to July 2014. A comparative 
analysis was carried out of the baseline clinical, angiographic, and procedural characteristics between 
the groups of smokers and nonsmokers. An exploratory analysis of the factors associated to hospital 
mortality was performed through univariate logistic regression. Results: A total of 193 patients 
were included; in that, 45% smokers, mean age 62±11.9 years. The groups were similar regarding the 
clinical, angiographic, and procedural characteristics, except for dyslipidemia and use of angiotensin 
converting enzyme inhibitors or angiotensin II receptor blocker that were higher in the group of 
smokers. Hospital mortality was 7.8%, and there was no association with smoking (p=0.346). The 
variables associated to hospital mortality were low ejection fraction (OR: 8.22; p=0.022), left main 
coronary artery lesion (OR: 7.72; p=0.003), creatinine ≥1.5mg/dL (OR: 40.80; p<0.001), final TIMI 
flow 01 (OR: 7.72; p=0.003) and age ≥75 years (OR: 4.18; p=0.010). Conclusion: There was no 
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association between smoking and hospital mortality in patients 
submitted to primary angioplasty.

Keywords: Tobacco use disorder; Myocardial infarction; Percutaneous 
coronary intervention; Hospital mortality 

INTRODUÇÃO

O tabagismo está associado ao desenvolvimento e à pro
gressão da doença cardiovascular, aumentando de duas a 
três vezes o risco de doença arterial coronariana (DAC).1,2 
Na população brasileira, estimase que o tabagismo tenha 
prevalência de 14,5%,3 sendo fator de risco presente em 
quase metade dos pacientes que sofrem infarto agudo do 
miocárdio (IAM).410

A associação do tabagismo a melhores desfechos clí
nicos entre os pacientes com IAM submetidos à fibrinóli
se é conhecida como paradoxo do tabagista. Tal diferença 
tem sido atribuída à heterogeneidade das características 
clínicas basais, mais do que a um efeito benéfico do taba
gismo.4,1113 Alguns estudos exploraram a associação entre 
tabagismo e mortalidade hospitalar de pacientes sub
metidos à angioplastia primária, apresentando resultados 
controversos.6,8,10,1417

Este estudo teve como objetivo avaliar a associação 
entre tabagismo e mortalidade hospitalar de pacientes sub
metidos à angioplastia primária.

MÉTODOS

Desenho e população do estudo
Registro unicêntrico, que incluiu todos os pacientes 

submetidos à angioplastia primária para tratamento de 
IAM com elevação do segmento ST (IAMCST) no período 
de janeiro a julho de 2014. Foram definidos como tabagis
tas os pacientes que se autodeclararam tabagistas ativos 
no momento da admissão hospitalar. A mortalidade hos
pitalar ficou definida como a ocorrência de óbito durante 
a internação índice até 30 dias após a admissão. O projeto 
foi avaliado e aceito pelo Comitê de Ética da instituição 
(CAAE 47779915.0.0000.5039), sendo respeitadas todas 
as normas da Declaração de Helsinque de 1975 (revisada 
em 2008) e da resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde. 

Critérios de inclusão e exclusão
Foram incluídos pacientes maiores que 18 anos, com 

tempo de isquemia, definido como tempo do início da dor 
até o primeiro contato com o setor de emergência do hos
pital, menor que 12 horas e com diagnóstico clínico e ele
trocardiográfico de IAMCST. Foram excluídos os pacientes 
que não realizaram cateterismo cardíaco diagnóstico por 
qualquer motivo e os que tiveram outros diagnósticos após 
o procedimento (Takotsubo, dissecção de aorta, IAM com 
coronárias normais e vasoespasmo coronário).

Procedimentos
Todos os pacientes seguiam o fluxo padrão da insti

tuição, com administração de ácido acetilsalicílico e do 
se gundo antiagregante plaquetário (clopidogrel 600mg, 
ticagrelor 180mg ou prasugrel 60mg) ao critério do cardio
logista da emergência. Os procedimentos eram realizados 
predominantemente pela artéria femoral, com administra
ção de 70 a 100U/kg de heparina não fracionada durante 
a intervenção. Foram coletadas variáveis clínicas basais 
(características demográficas, fatores de risco para doença 
coronária, tratamento medicamentoso, tempo de isquemia 
e padrão eletrocardiográfico) e características angiográficas 
e dos procedimentos. Foram constituídos grupos de taba
gistas e não tabagistas.

Análise estatística
A análise estatística foi realizada com o Statistical Packa

ge for Social Science (SPSS), versão 23.0 (IBM Corp. New 
York, Estados Unidos). A distribuição normal dos dados 
contínuos foi avaliada pelo teste de KolmogorovSmirnov e 
pelo teste ShapiroWilk. Dados que apresentavam distribui
ção normal foram expressos como média e desvio padrão e 
comparados com o teste t. As variáveis contínuas de dis
tribuição não normal foram apresentadas como mediana e 
intervalos interquartis, tendo sido analisadas pelo teste de 
MannWhitney. Os dados categóricos foram expressos em 
porcentagem ou frequência. O teste quiquadrado ou o teste 
exato de Fisher foi utilizado para as variáveis categóricas. A 
análise de regressão logística foi utilizada para avaliar os fa
tores de risco associados ao desfecho morte. A significância 
estatística foi considerada quando p<0,05 bicaudal.

RESULTADOS

Foram incluídos 193 pacientes, sendo 59 (30,6%) do 
sexo feminino. A média de idade foi de 62±11,9 anos. O 
tempo médio do início da dor até a chegada ao hospital foi 
de 342,6±159,3 minutos. A prevalência de tabagismo foi de 
45,1%. A tabela 1 apresenta as características clínicas ba
sais dos grupos. Houve maior prevalência de dislipidemia 
(34,5% vs. 16,0%; p=0,003) e menor uso dos inibidores da 
enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueador 
dos receptores de angiotensina II (BRA) (97,7% vs. 84,9%; 
p=0,003) entre os tabagistas. As demais características clí
nicas basais foram semelhantes.

As características angiográficas e dos procedimentos 
são apresentadas na tabela 2. O padrão de lesão arterial uni, 
bi e triarterial foi de 38,8%, 34,7% e 21,8%, respectivamen
te. A coronária direita foi a artéria culpada com maior fre
quência (49,2%), seguida da descendente anterior (43,5%) 
e da circunflexa (6,2%). Houve um infarto por oclusão de 
tronco de coronária esquerda (TCE) (0,5%) e um por oclu
são de enxerto de veia de safena (0,5%). Dezenove pacientes 
(9,8%) apresentavam fluxo inicial Thrombolysis in Myocar
dial Infarction (TIMI) 3; a aspiração manual de trombo foi 
utilizada em 16,6% dos casos, prédilatação foi realizada 
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Tabela 1. Características clínicas na população total e nos grupos de tabagistas e não tabagistas
Característica Total (n=193) Tabagistas (n=87) Não tabagistas (n=106) Valor de p
Idade, anos 62,3±13,0 62,3±11,9 62,2±13,9 0,974
Sexo feminino 59 (30,6) 28 (32,2) 31 (29,2) 0,754
Hipertensão arterial 114 (59,1) 50 (57,5) 64 (60,4) 0,683
Diabetes melito 55 (28,5) 22 (25,3) 33 (31,1) 0,371
Dislipidemia 47 (24,4) 30 (34,5) 17 (16,0) 0,003
Tabagismo 87 (45,1) 87 (100,0) 0 (0) 
História familiar de DAC 45 (23,3) 21 (24,1) 24 (22,6) 0,807
Insuficiência renal* 19 (12,0) 6 (6,9) 13 (12,3) 0,212
Tempo de isquemia, minuto† 342,6±159,3 347,3±156,8 338,7±161,9 0,970
Padrão do supra no ECG 0,230

Anterior 79 (40,9) 30 (34,5) 49 (46,2)
Inferior 109 (56,5) 55 (63,2) 54 (50,9)
Lateral 5 (2,6) 2 (0,02) 3 (0,03)

Fração de ejeção‡ 0,52±0,12 0,54±0,12 0,50±0,12 0,120
Troponina, ng/mL 4.410±3.680 4.295±3.591 4.502±3.773 0,844
CKMBmassa, U/L 147,64±122,88 154,77±124,64 141,62±121,95 0,707
Antiagregantes plaquetários

AAS 190 (100,0) 87 (100,0) 103 (100,0) 
Clopidogrel 76 (40,0) 33 (37,9) 44 (41,5) 0,593
Ticagrelor 137 (72,1) 64 (73,5) 73 (68,8) 0,680
Prasugrel 5 (2,6) 2 (0,02) 3 (0,03) 0,792
Inibidor de GP IIb/IIIa 25 (13,2) 10 (11,5) 15 (14,1) 0,533

Anticoagulantes
HNF 18 (9,5) 10 (11,5) 8 (7,5) 0,382
Enoxaparina 138 (72,6) 64 (73,5) 74 (69,8) 0,791
Fondaparinux 40 (21,1) 20 (23,0) 20 (18,8) 0,547

IECA ou BRA 175 (92,1) 85 (97,7) 90 (84,9) 0,009
Betabloqueador 155 (81,6) 74 (85,0) 81 (76,4) 0,256
Estatina 188 (98,9) 86 (98,8) 102 (96,2) 0,904
Nitrato 94 (49,5) 39 (44,8) 55 (51,9) 0,239

Resultados expressos por média ± desvio padrão ou n (%). *Considerado o primeiro valor de creatinina sérica após admissão, ≥1,5mg/dL; † tempo do início da dor até a admissão 
no serviço de emergência; ‡ valor obtido a partir de ecocardiograma realizado entre 2 a 10 dias após o infarto. DAC: doença arterial coronária; ECG: eletrocardiograma de 12 
derivações; CKMB: isoenzima MB da creatina quinase; AAS: ácido acetilsalicílico; GP: glicoproteína; HNF: heparina não fracionada; IECA: inibidores da enzima conversora de 
angiotensina; BRA: bloqueadores dos receptores de angiotensina II.

Tabela 2. Características angiográficas e dos procedimentos na população total e individualmente nos grupos tabagista e não tabagistas
Característica Total (n=193) Tabagistas (n=87) Não tabagistas (n=106) Valor de p
Padrão arterial 0,298

Uniarterial 75 (38,8) 38 (43,8) 37 (34,9)
Biarterial 67 (34,7) 31 (35,6) 36 (34,0)
Triarterial 42 (21,8) 15 (17,2) 27 (25,4)
Lesão em TCE 9 (4,7) 3 (3,4) 6 (5,7)

Lesão culpada 0,508
TCE 1 (0,5) 0 (0,0) 1 (0,9)
Descendente anterior 84 (43,5) 34 (39,1) 50 (47,2)
Circunflexa 12 (6,2) 6 (6,9) 6 (5,7)
Coronária direita 95 (49,2) 46 (52,9) 49 (46,2)
Enxerto cirúrgico 1 (0,5) 1 (1,1) 0 (0,0)

Fluxo coronário TIMI pré do vasoalvo 0,431
TIMI 0 146 (75,6) 68 (78,2) 78 (73,6)
TIMI 1 12 (6,2) 7 (8,0) 5 (4,7)
TIMI 2 16 (8,3) 6 (6,9) 10 (9,4)
TIMI 3 19 (9,8) 6 (6,9) 13 (12,3)

Fluxo coronário TIMI pós do vasoalvo 0,988
TIMI 0 2 (1,0) 1 (1,1) 1 (0,9)
TIMI 1 10 (5,2) 4 (4,6) 6 (5,7)
TIMI 2 38 (19,7) 17 (19,5) 21 (19,8)
TIMI 3 143 (74,1) 65 (74,7) 78 (73,6)

Aspiração manual de trombo 32 (16,6) 13 (14,9) 19 (17,9) 0,579
Prédilatação 138 (71,5) 59 (67,8) 79 (74,5) 0,304

Resultados expressos por n (%). TCE: tronco de coronária esquerda; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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em 71,5%, e o número médio de stents por paciente foi de 
1,3±0,6. Em 14 pacientes (7,3%), foi realizada angioplastia 
sem implante de stent. Após a angioplastia primária, 12 pa
cientes mantiveram o fluxo final TIMI 01 (5,2%). Não hou
ve diferença entre tabagistas e não tabagistas quanto às ca
racterísticas angiográficas e dos procedimentos analisados.

Não houve diferença na mortalidade hospitalar entre 
os pacientes tabagistas (5; 5,7%) e os não tabagistas (10; 
9,4%), com (p=0,346). Os fatores associados à mortalida
de hospitalar foram idade ≥75 anos, creatinina ≥1,5mg/dL, 
fração de ejeção ≤35%, lesão em TCE e fluxo final TIMI 0 ou 
1 (Tabela 3).

Em uma subanálise do estudo HORIZONSAMI, Goto 
et al.4 avaliaram o impacto do tabagismo em paciente com 
IAMCST submetidos à angioplastia primária. Randomiza
ram mais de 3.500 pacientes, dos quais metade era tabagista. 
Ve rificaram que a mortalidade era menor nos tabagistas, 
po rém esse achado não se sustentava após o ajuste de va
riáveis. Os pacientes fumantes, comparados aos não fu
mantes, eram mais jovens, mais frequentemente homens, 
tinham menor índice de massa corporal, menor prevalência 
de hipertensão, dislipidemia, diabetes melito, insuficiência 
renal e anemia na admissão; tinham ainda maior conta
gem de plaquetas e menos frequentemente eram admiti
dos em Killip classe 2. Esses resultados são concordantes 
com outros estudos. Weisz et al.6 publicaram subanálise do 
estudo CADILLAC, na qual mostraram que a mortalidade 
de pacientes com IAMCST tratados com reperfusão não 
está relacionada ao hábito de fumar. Na população brasi
leira, esta associação foi estudada por Curado et al.,18 por 
meio da análise de 20.319 pacientes do registro da Cen
tral Nacional de Intervenções Cardiovasculares (CENIC;  
http://www.corehemo.net/) que sofreram IAMCST, sub
metidos à angioplastia primária ou de resgate. Semelhan
te aos estudos já citados, o tabagismo não demonstrou 
efeito protetor após análise multivariada, concluindo que 
os resultados foram devido às diferenças encontradas nas 
características clínicas e angiográficas entre pacientes taba
gistas e não tabagistas. Addad et al.8 avaliaram essa associa
ção com um registro na população francesa, incluindo 688 
pacientes, nos quais encontraram prevalência de 70,1% 
de tabagismo ativo nos pacientes que sofreram IAM sub
metidos à trombólise ou angioplastia primária. A mortali
dade verificada foi significativamente menor entre os fu
mantes no caso de trombólise, comparativamente aos não 
fumantes (5,3% vs. 13,0%; p=0,008). Porém, no grupo de 
angioplastia primária, existiu apenas tendência para uma 
menor mortalidade entre os fumantes (10,0% vs. 17,6%; 
p=0,07). Após análise multivariada, o choque cardiogênico 
(p<0,0001), o IAM de parede anterior (p=0,03) e o tabagis
mo ativo (p=0,03) continuaram como fatores preditivos in
dependentes de mortalidade em caso de trombólise. Estes 
resultados mostram que as diferenças clínicas basais, como 
menor idade na apresentação do IAM, menor prevalência 
de comorbidades e de fatores de risco na população taba
gista que sofre IAM, conseguem explicar a ocorrência do 
fenômeno do paradoxo do tabagista, porém podem existir 
outros fatores que influenciam nesta associação. 

Uma importante característica deste registro foi que a 
maioria dos pacientes utilizou ticagrelor, enquanto estudos 
prévios utilizaram o clopidogrel como segundo antiagre
gante plaquetário.4,6,8,18 Sabese que o hábito de fumar tem 
efeito sobre a farmacodinâmica dos inibidores do receptor 
P2Y12. O tabagismo induz à CYP1A2, uma das isoenzimas 
do citocromo P450, responsável pela ativação dos tienopi
ridínicos, influenciando na eficácia antiplaquetária dessas 
drogas.1921 O clopidogrel é a droga mais estudada neste 
contexto, porém o ticagrelor e o prasugrel também podem 
sofrer influência por este mesmo mecanismo. 

Tabela 3. Fatores preditores de mortalidade intrahospitalar nos 
pacientes com infarto agudo do miocárdio submetidos à angio
plastia primária

Fator RC IC95% Valor de p

Tabagismo 0,58 0,191,78 0,346

Creatinina ≥1,5mg/dL 40,80 9,51174,97 <0,001

Fração de ejeção ≤35% 8,22 1,3649,56 0,022

Lesão em TCE 7,73 2,0129,70 0,003

Fluxo final TIMI 01 7,73 2,0129,70 0,003

Idade ≥75 anos 4,18 1,4112,38 0,010

TCE: tronco de coronária esquerda; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

DISCUSSÃO

O presente registro demonstrou não haver associação 
entre o tabagismo e a mortalidade hospitalar nos pacientes 
submetidos à angioplastia primária, contrariando o parado
xo do tabagista. Os principais achados do estudo foram: não 
haver associação entre o hábito de fumar e a idade de apre
sentação no momento do IAM, tendo como média a idade de 
62,3±13,0 anos; ter registrado um tempo entre o início dos 
sintomas e a admissão no serviço médico hospitalar elevado, 
com média de 342,6±159,3 minutos; ter apresentado eleva
da taxa de sucesso na angioplastia primária (93,8%); ser a 
maioria dos pacientes do sexo masculino; apresentar as ca
racterísticas basais entre os grupos semelhantes, diferindo 
estatisticamente apenas no uso de IECA ou BRA (97,7% vs. 
84,9%; p=0,003) e dislipidemia (34,5% vs. 16,0%; p=0,003), 
maior entre os pacientes tabagistas; a utilização das princi
pais classes do segundo antiagregante plaquetário, havendo 
maior prevalência do uso do ticagrelor (72,1%), seguido do 
clopidogrel (40,0%) e do prasugrel (5,0%). 

A ausência de associação entre tabagismo e demais ca
racterísticas clínicas basais pode justificar a não associação 
entre tabagismo e mortalidade. Atualmente, estimase que 
a população brasileira apresente prevalência de tabagismo 
por volta de 14% e, neste registro, foi verificado que aproxi
madamente metade dos pacientes que sofreram IAM fuma
va, reforçando a relação causal entre tabagismo e risco de 
IAM no contexto atual.3
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O clopidogrel e o prasugrel são pródrogas inativas, li
gandose irreversivelmente ao receptor P2Y12

 das plaquetas, 
e inibindo a ativação e agregação plaquetária por meio do 
difosfato de adenosina (ADP),22 enquanto que o ticagrelor 
é uma droga ativa, que inibe reversivelmente o receptor 
P2Y12, com meiavida de 12 horas, sem necessidade de ati
vação metabólica hepática, sofrendo menor influência do 
citocromo P450.23 Gagne et al.21 publicaram metaanálise na 
qual o clopidogrel foi associado à redução de 25% de eventos 
cardíacos e cerebrovasculares adversos maiores nos pacien
tes tabagistas, mas apenas de 8% no grupo não tabagista. 
Avaliações posteriores dos estudos TRITONTIMI 38 e TRI
LOGYACS evidenciaram que o prasugrel foi mais efetivo 
que o clopidogrel na redução do risco cardiovascular em pa
cientes com síndrome coronária aguda tabagistas, mas não 
naqueles sem o hábito de fumar.19,24 A redução do desfecho 
composto por fluxo final TIMI 0 ou 1, morte ou IAM recor
rente com o uso do prasugrel e ticagrelor foi de 29% e 17% 
em fumantes, e de 8% e 11% em não fumantes, respectiva
mente, quando comparados ao clopidogrel.21 Esse efeito do 
tabagismo sobre essas drogas também pode influenciar nas 
taxas de complicações por sangramento associado tanto ao 
trombolítico quanto à angioplastia primária, atenuando po
tencial melhora nos desfechos de isquemia.21 Apesar do efei
to antiagregante plaquetário dos novos inibidores do recep
tor P2Y12 mostrarse mais intenso nos pacientes tabagistas, 
na população estudada, a qual a maioria utilizou ticagrelor 
como segundo antiagregante plaquetário, não foi observada 
associação com a mortali dade hospitalar.

Estudo brasileiro, no qual foi avaliado o perfil clínico de 
pacientes jovens, menores que 45 anos, que sofreram IAM 
e foram submetidos à angioplastia primária, verificouse 
que esta população exibia elevada prevalência de fatores 
de risco modificáveis, notadamente de tabagismo, estan
do presente em 72,2% dos pacientes estudados.25 Larsen 
et al.26 publicaram análise na qual incluíram pacientes com 
IAM submetidos à angioplastia primária comparando, em 
dados estratificados por idade, a prevalência de tabagismo 
na população do estudo e na população geral. O tabagismo 
esteve presente em 46,43% da população estudada. Pa
cientes submetidos à angioplastia foram mais propensos a 
serem fumantes (RC 3,4; IC95% 3,33,4), com maior chan
ce de tabagismo em jovens (RC para idade <35 anos 11,4; 
IC95% 10,012,8). Prevêse que as reduções relativas de 
10%, 50% e 75% do tabagismo previnam 109, 544 e 815 
casos de IAM, concluindose que o tabagismo continua um 
poderoso fator de risco para IAM, principalmente na popu
lação mais jovem. 

Algumas limitações deste estudo devem ser observadas, 
como o caráter unicêntrico, que limita a validade externa, 
a não disponibilidade da carga tabágica e do tempo de ta
bagismo, que poderiam interferir na associação entre taba
gismo e mortalidade hospitalar, assim como a natureza ob
servacional, que limita a avaliação de causalidade, embora, 
do ponto de vista ético, não seja possível explorar essa as
sociação de causalidade por meio de ensaios randomizados.

CONCLUSÃO

Não se verificou associação entre tabagismo e morta
lidade hospitalar nos pacientes submetidos à angioplastia 
primária. Idade avançada, disfunção renal, lesão acometen
do tronco de coronária esquerda, disfunção ventricular es
querda e insucesso do procedimento associaramse à maior 
mortalidade aos 30 dias. 
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