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Resumo – Introdução: Embora o valor prognóstico do escore de risco GRACE seja extensamente 
conhecido, é limitado o número de estudos que avaliaram a relação entre este e a complexidade 
angiográfica da doença arterial coronariana. Por esse motivo, no presente estudo, objetivou-se avaliar 
a capacidade preditora do escore GRACE na síndrome coronária aguda em relação à complexidade 
angiográfica estratificada, de acordo com o escore SYNTAX. Métodos: Estudo transversal, no qual 
foram incluídos pacientes com síndrome coronária aguda submetidos à coronariografia durante a 
internação, com pelo menos uma estenose ≥50% em vasos de diâmetro ≥1,5mm. Doença arterial 
coronariana complexa foi definida como SYNTAX ≥23. Resultados: Foram estudados 183 pacientes. 
Observou-se correlação positiva entre o GRACE e o SYNTAX (p=0,005), porém essa associação foi 
fraca (r=0,20). O GRACE apresentou capacidade discriminatória entre pacientes com ou sem doença 
arterial coronariana complexa, mas de pequena relevância, com área sob a curva COR de 0,59 (IC95% 
0,51-0,67; p=0,042). Conclusão: O escore de risco GRACE não é um preditor suficientemente acurado 
da complexidade angiográfica na síndrome coronária aguda.

Descritores: Síndrome coronariana aguda; Angiografia coronária; Pontuação de propensão; Estudo 
comparativo

ABsTRACT – Background: Although much is known about the prognostic value of the GRACE 
risk score, there are few studies investigating how it relates with the angiographic complexity of 
coronary artery disease. For this reason, in this study, we aimed to assess the predictive capacity 
of the GRACE score in acute coronary syndrome in respect to the angiographic complexity based 
on the SYNTAX score. Methods: A cross-sectional study of patients with acute coronary syndrome 
undergoing coronary angiography during hospitalization, with at least one ≥50% stenotic lesion in 
vessels ≥1.5mm in diameter. Complex coronary artery disease was defined as SYNTAX ≥23. Results: 
This study investigated 183 patients. A positive correlation was observed between the GRACE and 
the SYNTAX scores (p=0.005), however the association was weak (r=0.20). The GRACE score showed 
discriminatory capacity between patients with and without complex coronary artery disease, however 
the relevance was low, with an area under the ROC curve of 0.59 (95%CI: 0.51-0.67; p=0.042). 
Conclusion: The GRACE risk score is not a sufficiently accurate predictor of angiographic complexity 
in acute coronary syndrome.

Keywords: Acute coronary syndrome; Coronary angiography; Propensity score; Comparative study

InTRodução

A estratificação de risco na síndrome coronária aguda (SCA) é essencial para esti-
mar o prognóstico dos pacientes e auxiliar na tomada de decisões terapêuticas. Para 
identificar pacientes de alto risco com SCA, vários sistemas de classificação têm sido 
desenvolvidos. Tais escores avaliam o risco de morte ou eventos adversos não fatais 
e incorporam parâmetros clínicos e eletrocardiográficos, além dos biomarcadores car-
díacos.1 Nesse aspecto, os dois escores mais utilizados são o Global Registry in Acute 
Coronary Events (GRACE)2 e o Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI),3,4 ambos 
extensamente validados e recomendados pelas diretrizes de SCA.5,6 Apesar de o TIMI 
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ser de aplicação mais simples, o GRACE tem melhor capaci-
dade discriminatória e abrange todas as formas de SCA no 
mesmo modelo.7

Tanto o GRACE quanto o TIMI são escores com variá-
veis inteiramente clínicas e não se destinam a identificar a 
complexidade da doença arterial coronariana (DAC). Para 
esse propósito, existe o escore SYNergy between Percuta-
neous Coronary Intervention with TAXus and Cardiac Surgery 
(SYNTAX), que é calculado por meio de 11 variáveis an-
giográficas, considerando a localização e as características 
de cada lesão.8,9 Apesar de suas inúmeras vantagens, o 
SYNTAX requer a realização de um procedimento invasivo 
para ser calculado. Assim, um método acessível e de baixo 
custo, capaz de estimar de forma indireta a complexidade 
da DAC antes da realização da coronariografia, pode exer-
cer papel importante na decisão terapêutica, ao permitir a 
identificação precoce de pacientes que se beneficiariam de 
estratégias mais agressivas.

Embora o valor prognóstico do escore de risco GRACE 
seja extensamente conhecido,10 é limitado o número de es-
tudos que avaliaram a relação entre este e a complexidade 
da DAC mensurada de forma quantitativa.11-15 

O objetivo do presente estudo foi investigar a capacida-
de preditora do escore GRACE em relação à complexidade 
angiográfica da DAC na SCA, estratificada de acordo com 
o SYNTAX.

mÉTodos

seleção da amostra
Estudo transversal, no qual foram incluídos pacientes 

com SCA submetidos à coronariografia entre janeiro e de-
zembro de 2016 no setor de hemodinâmica do Hospital 
Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Tubarão (SC), 
com pelo menos uma estenose ≥50% em vasos de diâmetro 
≥1,5mm.

Em 2016, foram realizadas 1.131 coronariografias na 
instituição em pacientes com SCA. Levando em consideração 
a frequência esperada de 83,6% para estenose ≥50%,16 a 
amostra mínima calculada foi de 178 pacientes, com IC95% 
e erro amostral de 5%. Para certificar que o tamanho amos-
tral fosse suficiente para garantir precisão satisfatória, na 
segunda análise, pressupondo área abaixo da curva Carac-
terística de Operação do Receptor (COR) de 0,65, seriam 
necessários 144 pacientes (103 sem doença complexa e 41 
com doença complexa) para proporcionar poder estatístico 
de 80% na rejeição da hipótese nula de área de 0,50, com 
alfa de 0,05. Os pacientes do estudo foram obtidos por 
amostragem aleatória da população acima descrita. Foram 
excluídos os pacientes com cirurgia de revascularização 
miocárdica (CRM) prévia ou dados inconclusivos para o cál-
culo dos escores em estudo. 

Protocolo do estudo
Os dados referentes a diagnóstico, comorbidades e tra-

tamento instituído foram obtidos dos prontuários eletrô-

nicos dos pacientes. A taxa de filtração glomerular foi es-
timada pela fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI),17 e a classificação de Killip18 foi 
determinada em todos os pacientes, para que o GRACE pu-
desse ser computado.

Pacientes com SCA incluíram aqueles com infarto agu-
do do miocárdio com elevação do segmento ST (IAMCST), 
infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST 
(IAMSST) e angina instável (AI). Os critérios para o diag-
nóstico de SCA seguiram as definições vigentes atualmen-
te.19 DAC obstrutiva foi definida como estenose ≥70% em 
alguma das artérias coronárias epicárdicas ou em seus ra-
mos principais, ou estenose ≥50% no tronco de coronária 
esquerda (TCE).20

O GRACE foi calculado de forma retrospectiva, utilizan-
do a plataforma online do escore,21 com dados clínicos da 
admissão hospitalar. Os pacientes foram estratificados em 
alto, intermediário e baixo risco, utilizando os pontos de 
corte originalmente propostos.22 Esse escore consiste em 
oito variáveis: idade, pressão arterial sistólica, frequência 
cardíaca, creatinina plasmática, classificação de Killip, des-
nivelamento do segmento ST, elevação de marcador de ne-
crose miocárdica e parada cardiorrespiratória na admissão. 
A pontuação final pode variar de zero a 372.2 

O SYNTAX foi calculado de forma independente do 
GRACE por dois cardiologistas intervencionistas usando 
o algoritmo disponível no website do escore.23 Ele foi con-
cebido como ferramenta angiográfica para determinar a 
complexidade das lesões e tem exercido papel importante 
na decisão da abordagem de revascularização ideal em pa-
cientes com DAC.24 Para o cálculo do escore, são considera-
das apenas estenoses coronarianas ≥50% em vasos com 
diâmetro ≥1,5mm. No estudo original, valores altos do 
SYNTAX (≥33) identificaram pacientes nos quais a CRM 
resultou em melhores desfechos quando comparados com 
pacientes submetidos à intervenção coronária percutâ-
nea (ICP).25 Porém, no seguimento de 5 anos, a CRM foi 
identificada como superior para pacientes com pontuação 
≥23.9 Desta forma, no presente estudo, DAC complexa foi 
definida como SYNTAX ≥23.

Análise dos dados
Para tabulação dos dados foi utilizado o programa 

EpiData (EpiData Association, Odense, Dinamarca), ver-
são 3.1, e a análise estatística foi realizada com auxílio dos 
programas IBM Statistical Package for Social Science (SPSS, 
IBM Corp, Nova Iorque, Estados Unidos), versão 23.0 e  
MedCalc (MedCalc Software bvba, Oostende, Bélgica), ver-
são 14.8.1. As variáveis numéricas com distribuição normal 
foram apresentadas como média ± desvio padrão (DP) e 
aquelas com distribuição não normal, por mediana e in-
tervalos interquartis (IQ). As variáveis categóricas foram 
apresentadas em números absolutos e porcentagens. Para 
verificar a normalidade da distribuição dos dados, utilizou-se 
o teste de Shapiro-Wilk.
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A comparação dos valores do SYNTAX entre os grupos 
estratificados, de acordo com os tercis do GRACE, foi rea-
lizada pelo teste de Kruskal-Wallis. Para avaliação da cor-
relação entre os escores, foi utilizado o teste de correlação 
de Spearman. Como regra geral, foi adotada a seguinte 
classificação para o coeficiente de correlação (r): r=0, se 
correlação inexistente; 0<r<0,2, se correlação muito fra-
ca; 0,2≤r<0,4, se correlação fraca; 0,4≤r<0,6, se correlação 
moderada; 0,6≤r<0,8, se correlação forte; r≥0,8, se corre-
lação muito forte.26 A comparação das proporções de DAC 
complexa nos tercis do GRACE foi realizada pelo teste do 
qui-quadrado. A acurácia preditora do GRACE em relação à 
presença de DAC complexa foi estimada pela análise da cur-
va COR. Para interpretação da área sob a curva (ASC) ROC, 
foram considerados os seguintes valores: ASC COR=0,5 
como discriminação ausente; 0,5<ASC COR<0,7 como dis-
criminação de pequena relevância; 0,7≤ASC COR<0,8 como 
discriminação aceitável; 0,8≤ASC COR<0,9 como discrimi-
nação excelente; ASC COR≥0,9 como discriminação quase 
perfeita.27 Para todas as análises, valor de p<0,05 foi consi-
derado estatisticamente significante.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade do Sul de Santa Catarina sob parecer de 
número 2.274.684 e CAAE 62170416.4.0000.5369, sendo 
autorizado pelo hospital onde foi realizado.

ResuLTAdos

Foram incluídos 239 pacientes neste estudo. Destes, 
45 foram excluídos pela presença de CRM prévia e 11 por 
dados clínicos insuficientes para cálculo do GRACE. Desta 
forma, foram estudados 183 pacientes, sendo 61,7% do 
sexo masculino e com média de idade de 65,7±10,4 anos. 
O diagnóstico correspondente à SCA foi de IAMCST em 54 
pacientes (29,5%), IAMSST em 60 pacientes (32,8%) e AI 
em 69 pacientes (37,7%). A mediana do GRACE foi 115 (IQ 
94-138), enquanto o SYNTAX apresentou mediana de 18,5 
(IQ 8-28,5). Demais características estão sumarizadas na 
tabela 1.

A figura 1 ilustra o coeficiente de correlação de Spear-
man, que indicou fraco grau de correlação entre o GRACE 
e o SYNTAX (r=0,20; p=0,005). Baseado na estratificação 
pelo GRACE, 88 pacientes foram considerados como risco 
baixo (48,1%), 66 como risco intermediário (36,1%) e 
29 como risco alto (15,8%). A mediana do SYNTAX no 
primeiro tercil do GRACE foi de 15 (IQ=7-24,9), 20,7 
(IQ=9-34) no segundo tercil e 19 (IQ=11,7-28) no terceiro 
tercil (p=0,098) (Figura 2).

A prevalência de DAC complexa foi de 38,8% e não dife-
riu significativamente entre os três tercis do GRACE (40,8%, 
43,7% e 15,5%, respectivamente; p=0,209). O GRACE apre-
sentou capacidade discriminatória entre pacientes com ou 
sem DAC complexa, porém de pequena relevância, com ASC 
COR=0,59 (IC95% 0,51-0,67; p=0,042) (Figura 3). Os me-
lhores pontos de corte para predição de DAC complexa pelo 
GRACE são apresentados na tabela 2.

Tabela 1. Características da amostra

Variáveis

Idade, anos 65,7±10,4 

Sexo masculino 113 (61,7)

Hipertensão arterial 130 (71,0)

Dislipidemia 45 (24,6)

Diabetes melito 51 (27,9)

Tabagismo atual 36 (19,7)

DPOC 23 (12,6)

Doença vascular periférica 4 (2,2)

RFG (mL/min/1,73m²) 78,2 (58,1-97,5)

Frequência cardíaca, bpm 74 (63-85)

Pressão arterial sistólica, mmHg 130 (120-150)

Pressão arterial diastólica, mmHg 80 (70-87)

IAMCST 54 (29,5)

IAMSST 60 (32,8)

Angina instável 69 (37,7)

Killip 1-2 174 (95,1)

Killip 3-4 9 (4,9)

Escore GRACE 115 (94-138)

Análise angiográfica

Uniarterial 81 (44,3)

Biarterial 47 (25,7)

Triarterial 46 (25,1)

Tronco da coronária esquerda 2 (1,1)

DAC complexa 71 (38,8)

Escore SYNTAX 18,5 (8-28,5)

Tratamento

Intervenção coronária percutânea 130 (71)

Cirurgia de revascularização 37 (20,2)

Tratamento clínico 16 (8,7)
Resultados expressos por n (%), média ± desvio padrão ou mediana (intervalo inter-
quartil). DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; RFG: ritmo de filtração glomerular;  
IAMCST: infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST; IAMSST: infarto 
agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST; DAC: doença arterial coronariana.

Figura 1. Gráfico de dispersão entre os valores numéricos do 
GRACE e do SYNTAX.
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candidatos à CRM. Assim, seria possível, por exemplo, de-
finir de forma mais segura o momento ideal de iniciar um 
segundo agente antiagregante plaquetário, diminuindo o 
risco de sangramento periprocedimento e a necessidade de 
hemotransfusão.28 A gravidade da DAC pode ser classifica-
da de diversas formas. A mais utilizada é a divisão pelo aco-
metimento do TCE e pelo número de vasos obstruídos. Em 
grande parte dos estudos que avaliaram a relação do GRA-
CE com a gravidade da DAC, doença de TCE ou triarterial é 
definida como DAC severa.12,14,29 No entanto, essa definição 
não é a mais adequada, pois não diferencia a complexidade 
do acometimento coronariano.

Neste estudo, com o objetivo de determinar a gravida-
de da carga aterosclerótica, foi utilizado o escore SYNTAX,  
uma pontuação angiográfica quantitativa. O SYNTAX é 
am plamente aceito como marcador de complexidade da 
DAC30 e tem papel importante na definição do melhor pro-
cedimento de revascularização a ser instituído.24 Além disso, 
seu valor prognóstico está demonstrado, e os pacientes nos 
tercis mais altos do escore têm significativamente mais 
eventos cardíacos adversos.31

O GRACE foi desenvolvido para estratificação de risco 
de eventos cardíacos adversos em pacientes com SCA e é 
frequentemente utilizado na prática clínica com esse obje-
tivo.1 O presente estudo examinou o desempenho do GRACE 
como preditor da complexidade angiográfica da doença 
coronariana estratificada pelo SYNTAX. Como apenas a 
presença de associação não é capaz de assegurar acurácia,32 
este estudo também avaliou a capacidade discriminatória 
do GRACE entre doença complexa vs. não complexa.

Os resultados deste trabalho indicam que o GRACE não 
é um bom preditor da complexidade da doença corona-
riana em pacientes com SCA. Primeiro, a fraca correlação 
(r=0,20) com o SYNTAX demonstra que a dependência 
linear entre os dois escores é pequena. Segundo, não houve 
diferença estatisticamente significativa entre as medianas 
do SYNTAX nos diferentes tercis do GRACE. Terceiro, a ASC 
COR do GRACE, apesar de estatisticamente significativa, 
revela acurácia de pequena relevância (ASC COR=0,59) na 
discriminação de pacientes com DAC complexa.

Bekler et al.,15 ao avaliarem a capacidade preditora da 
gravidade da DAC pelo GRACE em pacientes com SCA, obti-
veram coeficiente de correlação de r=0,43 (p<0,001) e ASC 
COR de 0,65 (IC95% 0,56-0,74; p=0,001) para valores de 
SYNTAX ≥23. Apesar dos autores terem concluído que há 
associação entre os escores, é importante ressaltar que o 
valor da ASC COR relatado indica baixa acurácia do ponto 
de vista diagnóstico e, por conseguinte, pouca relevância 
clínica. Apesar da relação entre a extensão da DAC com seu 
prognóstico ser conhecida há décadas,33 os resultados do 
presente estudo indicam que a complexidade angiográfica 
da doença representa apenas um dos vários determinantes 
da gravidade de sua repercussão clínica.

Algumas limitações deste estudo devem ser menciona-
das. Como o desenho foi retrospectivo, os resultados podem 
ser considerados como geradores de hipóteses. A concor-
dância e a variabilidade inter/intraobservador para os dois 

Figura 2. Distribuição dos pacientes pelo escore SYNTAX entre os 
tercis do escore GRACE.

Figura 3. Curva Característica de Operação do Receptor (COR) do 
GRACE para detecção de doença arterial coronariana complexa.

Tabela 2. Melhores pontos de corte do escore GRACE na predição 
de doença arterial coronariana complexa

GRACe sensibilidade (%) especificidade (%)

>89 91,5 29,5

>101 74,6 41,1

>127 42,2 67,9

dIsCussão

O reconhecimento antecipado de pacientes com DAC 
complexa possibilitaria a identificação precoce de potenciais 
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cardiologistas intervencionistas quanto à classificação do 
SYNTAX não podem ser determinadas por questões de 
praticabilidade. Ademais, este estudo foi realizado em um 
único centro e envolveu um número pequeno de pacientes 
com SCA, em seus diferentes espectros. 

ConCLusão

O escore de risco GRACE não é um preditor suficientemen-
te acurado da complexidade angiográfica avaliada pelo escore 
SYNTAX em pacientes com síndrome coronária aguda.

FonTe de FInAnCIAmenTo

Não há.

ConFLITos de InTeResse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.
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