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RESUMO – Introdução: A intervenção coronária percutânea é o método preferencial de re vas  cularização 
miocárdica nos pacientes com síndrome coronária aguda. No presente estudo, objetivamos analisar o 
perfil e os desfechos clínicos de pacientes com síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do 
segmento ST submetidos à intervenção coronária percutânea. Métodos: Um total de 53.889 pacientes 
com síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, submetidos à intervenção 
coronária percutânea no período entre junho de 2006 e março de 2016, foi avaliado retrospectivamente 
a partir de um banco de dados, com o objetivo de se definirem suas características clínicas, angiográficas, 
dos procedimentos e seus desfechos clínicos. As variáveis foram comparadas agrupando-se os pacientes 
em períodos cronológicos distintos, avaliando-se a influência de cada uma delas para ocorrência de 
óbito. Resultados: Idade avançada, sexo feminino, história de infarto ou cirurgia de revascularização 
miocárdica, diabetes, doença multiarterial, disfunção ventricular esquerda e circulação colateral 
foram fatores relacionados ao maior risco de óbito hospitalar nesses pacientes. A taxa de sucesso dos 
procedimentos aumentou ao longo dos anos, enquanto o risco de óbito diminuiu. Conclusão: O avanço 
das tecnologias médicas disponíveis tem alterado o perfil da intervenção coronária percutânea, levando 
ao maior sucesso do procedimento e ao menor risco de óbito e complicações.

Descritores: Intervenção coronária percutânea; Revascularização miocárdica; Infarto do miocárdio 
sem supradesnível do segmento ST

ABSTRACT – Background: Percutaneous coronary intervention is the most recommended method 
of myocardial revascularization in acute coronary syndrome patients. The objective of this study 
was to analyze the clinical profiles and outcomes of patients with non-ST segment elevation acute 
coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention. Methods: We retrospectively 
analyzed 53,889 patients with non-ST segment elevation acute coronary syndrome, who underwent 
percutaneous coronary intervention between June 2006 and March 2016. A database was used 
to define the patients’ clinical and angiographic characteristics, procedures and clinical outcomes. 
The patients were grouped into different chronological periods, and variables were analyzed to 
determine their influence over death outcomes. Results: Factors such as advanced age, female sex, 
history of infarction or coronary artery bypass surgery, diabetes, multivessel disease, left ventricular 
dysfunction, and collateral circulation were associated to a higher risk of in-hospital death for these 
patients. The success rate of the procedures increased along time and the risk of death decreased. 
Conclusion: Advances in the available medical technology have changed the profile of percutaneous 
coronary intervention, which has led to a higher rate of procedure success and a lower risk of death 
and complications. 

Keywords: Percutaneous coronary intervention; Myocardial revascularization; Non-ST elevated 
myocardial infarction

INTRODUÇÃO

A intervenção coronária percutânea (ICP) é o método mais frequentemente utilizado 
para revascularização miocárdica nos pacientes com síndrome coronária aguda sem supra-
desnivelamento do segmento ST (SCASST). Após a estratificação de risco inicial, grande 
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parte dos pacientes com SCASST é submetida à coronariografia 
(estratégia invasiva precoce ou seletiva). A depender de critérios 
clínicos, angiográficos e anatômicos, procede-se, então, à revas-
cularização miocárdica percutânea.1,2 Dados norte-americanos 
evidenciam aumento de 54% no uso da ICP em pacientes com 
SCASST entre os anos de 2001 a 2011, enquanto foi registra-
da redução de 14% na utilização da cirurgia de revascularização 
miocárdica (CRM) nesses casos.3 Apenas cerca de 10% dos pa-
cientes com SCASST necessitarão de CRM durante a internação.4

Especialmente nos pacientes de alto risco, quando a es-
tratégia invasiva é adotada, a ICP melhora o prognóstico, re-
duzindo o risco de óbito e infarto agudo do miocárdio (IAM) 
não fatal.5-8 Registros em diferentes países têm demonstrado 
redução na incidência de insuficiência cardíaca e mortali-
dade após as síndromes coronárias agudas.9-11 A mortalidade 
intra-hospitalar dos pacientes com SCASST nos Estados Uni-
dos também reduziu entre os anos 2001 e 2011, indepen-
dentemente do tipo de tratamento proposto, quer seja clí-
nico (redução de 29%; p<0,001), cirúrgico (redução de 41%; 
p<0,001) ou percutâneo (redução de 16%; p=0,29).3

No presente estudo, objetivamos analisar o perfil e os des-
fechos clínicos dos pacientes com SCASST submetidos à ICP.

MÉTODOS

O presente estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Leforte e registrado na Plataforma Brasil, 
recebendo sua aprovação sob CAAE  14465319.0.0000.5485.

Analisamos retrospectivamente dados clínicos, angiográ-
ficos, referentes aos procedimentos e aos desfechos hos-
pitalares de 53.889 pacientes com SCASST submetidos à ICP 
no Brasil entre os anos de 2006 e 2016, a partir do registro da 
Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares (CENIC; 
http://www.corehemo.net/). Trata-se de um órgão oficial da 
Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Inter-
vencionista (SBHCI), servindo como banco de dados, a partir 
do registro voluntário dos sócios titulares e aspirantes, com-
pilando as informações dos procedimentos terapêuticos da 
cardiologia intervencionista brasileira. Dados da CENIC po-
dem evidenciar as atividades da cardiologia intervencionista 
nacional, estratificar o perfil dos pacientes, avaliar os resul-
tados clínicos e de qualidade dos serviços de hemodinâmica, 
além de demonstrar as tendências ao longo do tempo.

Em nosso estudo, foi analisada a amostra total de pa-
cientes registrados entre junho de 2006 e março de 2016. A 
década estudada foi dividida nos seguintes períodos: 2006-
2008, 2009-2011 e 2012-2016. Comparamos o perfil e os 
resultados dos pacientes submetidos à ICP nas SCASST ao 
longo do tempo (2006 a 2016) e verificamos a influência de 
variáveis distintas na mortalidade hospitalar.

Análise estatística
Para a comparação das variáveis categóricas em relação 

aos períodos compreendidos entre 2006 e 2016, foi utiliza-
do o teste do qui-quadrado. Quando necessário, utilizou-
se o teste da razão de verossimilhança. Para a comparação 
das variáveis contínuas, foi utilizada a análise de variância 
(ANOVA). Para as comparações múltiplas, utilizou-se a corre-

ção de Bonferroni. Para verificar a influência de variáveis de 
interesse em relação à mortalidade, foi utilizado o modelo 
de regressão logística simples. Para todas as análises, consi-
derou-se um nível de significância de 5% (valor de p<0,05).

RESULTADOS

Entre junho de 2006 e março de 2016, 53.889 pacientes, 
representando 56.151 procedimentos (média de 1,04 proce-
dimento por paciente), foram analisados retrospectivamente. 
Foram tratados 76.392 vasos. Destes, 74.249 (97,2%) foram 
tratados com stents, totalizando 74.889 stents. As caracterís-
ticas clínicas dos pacientes estudados encontram-se na tabela 
1. No segundo período (2009-2011), a média de idade dos pa-
cientes foi maior que nos outros dois períodos. Houve aumen-
to no último período (2012-2016) na proporção de pacientes 
do sexo masculino (p<0,0001) e de diabéticos (p<0,0001), en-
quanto houve redução de pacientes ta bagistas (p<0,0001), hi-
pertensos (p<0,0001), dislipidêmicos (p<0,0001) ou com his-
tória de IAM (p<0,0001), ICP (p<0,0001) ou CRM (p<0,0001).

As características angiográficas são demonstradas na 
tabela 2. No último período (2012-2016), foi maior a pro-
porção de pacientes uniarteriais tratados, enquanto no pri-
meiro (2006-2008) o número de biarteriais e triarteriais foi 
maior que nos demais períodos. Além disso, observamos,en-
tre 2012-2016, maior proporção de tratamento da artéria 
circunflexa e menor proporção de tratamento de enxertos 
arteriais ou venosos, em relação aos períodos anteriores. O 
tratamento de lesões complexas também aumentou signifi-
cativamente no último período. Por outro lado, foi encontra-
da redução, ao longo do tempo, no total de lesões calcificadas 
tratadas, lesões trombóticas, lesões longas e intervenções 
em bifurcações. A presença de circulação colateral foi mais 
frequente no último período analisado, assim como o trata-
mento de oclusões e de lesões com reduções mais graves de 
fluxo (Thrombolysis in Myocardial Infarction − TIMI 0 e 1). No 
período de 2009-2011, foi observada maior proporção de pa-
cientes com disfunção ventricular esquerda.

A tabela 3 resume as características dos procedimentos, 
levando também em consideração o número total de stents uti-

Tabela 1. Características clínicas

Características
2006-2008 
(n=15.084 
pacientes)

2009-2011  
(n=19.518 
pacientes)

2012-2016 
(n=19.287 
pacientes)

Valor 
de p

Idade, anos 63,6 (11,6) 63,8 (11,6) 63,4 (11,6) 0,0006
Sexo masculino 9.575 (63,5) 12.533 (64,2) 12.746 (66,1) <0,0001
Tabagismo 3.982 (26,4) 4.315 (22,1) 4.108 (21,3) <0,0001
Hipertensão arterial 12.467 (82,7) 16.183 (83,0) 15.474 (80,3) <0,0001
Dislipidemia 9.176 (60,8) 11.073 (57,5) 10.959 (57,2) <0,0001
Diabetes melito 3.893 (25,8) 4.377 (24,3) 4.747 (28,3) <0,0001
Infarto do miocárdio 
prévio

2.861 (19,0) 3.399 (18,9) 2.470 (14,8) <0,0001

ICP prévia 2.969 (20,0) 3.443 (18,1) 3.299 (17,4) <0,0001
Revascularização 
miocárdica cirúrgica 
prévia

1.695 (11,2) 1.890 (9,7) 1.374 (7,1) <0,0001

Resultados expressos por média ± desvio padrão, ou n (%). ICP: intervenção coro-
nária percutânea.



Investigação temporal da intervenção coronária percutânea nas síndromes coronárias agudas

J Transcat Intervent. 2019;27:1-7

Journal of  
Transcatheter Interventions

3

Tabela 2. Características angiográficas

Características
2006-2008  

(n=15.725 procedimentos/ 
n=21.670 vasos)

2009-2011  
(n=20.318 procedimentos/ 

n=27.792 vasos)

2012-2016 
(n=20.108 procedimentos/ 

n=26.930 vasos)
Valor de p

Extensão da doença coronária    <0,0001

Uniarterial 6.811 (44,3) 9.469 (48,1) 10.794 (55,3)

Biarterial 5.165 (33,6) 6.264 (31,9) 5.636 (28,9)

Triarterial 3.308 (21,5) 3.891 (19,8) 3.030 (15,5)

Multiarterial + TCE 0 (0,0) 4 (0,02) 23 (0,12)  

TCE 78 (0,5) 38 (0,2) 26 (0,1)  

Vasos tratados    <0,0001

CD 6.001 (27,7) 7.858 (28,3) 7.612 (28,3)

CX 5.300 (24,5) 6.879 (24,8) 6.862 (25,5)  

DA 9.319 (43,0) 11.836 (42,6) 11.426 (42,4)  

Enxerto venoso 813 (3,8) 934 (3,4) 660 (2,5)  

TCE 237 (1,1) 285 (1,0) 370 (1,4)  

Lesões tipo B2/C 13.365 (67,9) 852 (76,1) 377 (90,2) <0,0001

Lesões calcificadas 6.002 (27,7) 7.054 (25,4) 5.790 (22,0) <0,0001

Lesões trombóticas 2.204 (10,2) 2.648 (9,5) 2.210 (8,2) <0,0001

Lesões >20mm 5.623 (25,9) 6.776 (24,4) 6.495 (24,1) <0,0001

Bifurcações 6.289 (29,0) 6.611 (23,8) 5.516 (20,5) <0,0001

Oclusões 1.416 (6,6) 1.794 (6,5) 2.352 (8,7) <0,0001

Fluxo TIMI pré     

0/1 2.070 (9,6) 3.182 (11,5) 3.286 (12,2) <0,0001

2/3 19.596 (90,4) 24.606 (88,5) 23.639 (87,8)  

Disfunção ventricular esquerda 6.732 (51,7) 7.608 (57,1) 7.001 (53,4) <0,0001

Circulação colateral 1.641 (10,9) 1.347 (12,0) 1.542 (12,6) <0,0001

Resultados expressos por n (%). TCE: tronco de coronária esquerda; CD: coronária direita; CX: circunflexa; DA: descendente anterior; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

Tabela 3. Características dos procedimentos

Características

2006-2008
(n=15.084 pacientes/ 

n=15.725 procedimentos/ 
n=20.969 stents)

2009-2011 
(n=19.518 pacientes/ 

n=20.318 procedimentos/ 
n=27.345 stents)

2012-2016 
(n=19.287 pacientes/ 

n=20.108 procedimentos/ 
n=26.575 stents)

Valor de p

Vasos tratados/pacientes 1,43 (0,7) 1,43 (0,71) 1,40 (0,72) <0,0001

Uso de stent 14.553 (96,5) 18.935 (97,0) 18.652 (96,7) 0,019

Relação stent/paciente 1,44 (0,71) 1,45 (0,72) 1,43 (0,72) 0,016

Stents farmacológicos 4.718 (22,5) 8.059 (29,5) 8.048 (30,3) <0,0001

Diâmetro dos stents, mm 3,03 (0,48) 3,00 (0,48) 2,97 (0,5) <0,0001

Comprimento dos stents, mm 18,8 (6,8) 19,5 (7,6) 19,9 (8,1) <0,0001

Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa 897 (5,7) 603 (3,0) 223 (1,1) <0,0001

Tromboaspiração 11 (0,1) 58 (0,2) 82 (0,3) <0,0001

TIMI pós    

0/1 157 (0,7) 598 (2,2) 246 (0,9)  <0,0001

2/3 20.792 (99,3) 26.724 (97,8) 26.312 (99,1)  <0,0001

Grau de estenose    

Pré 85,5 (12,2) 85,5 (14,4) 86,1 (14,6) <0,0001

Pós 2,1 (8,5) 2,4 (7,1) 4,9 (4,3) <0,0001

Sucesso do procedimento 15.261 (97,0) 19.913 (98,0) 19.722 (98,1) <0,0001

Resultados expressos por média ± desvio padrão, ou n (%). TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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lizados (74.889 stents). Ocorreu, no período de 2012-2016,  
redução do número de vasos tratados por paciente (p<0,001), 
do número de stents por paciente (p=0,016), do diâmetro 
médio dos stents utilizados (p<0,001) e do uso de inibido-
res da glicoproteína IIb/IIIa (p<0,001). Por outro lado, evi-
denciamos aumento na proporção do uso de stents farma-
cológicos (p<0,001), do comprimento dos stents utilizados 
(p<0,001) e da realização de tromboaspiração (p<0,001). O 
grau de estenose das lesões foi maior no último período em 
relação aos demais, assim como o grau de estenose residual 
(p<0,001). O sucesso do procedimento aumentou de for-
ma gradual entre os períodos analisados, atingindo 98,1% 
(p<0,001) no intervalo 2012-2016.

A tabela 4 sumariza os desfechos clínicos analisados na 
fase hospitalar. A ocorrência de IAM pós-procedimento, 
óbito e eventos cardíacos adversos maiores foi frequente 
no primeiro período (2006-2008). A necessidade de CRM 
de emergência manteve-se estável ao longo do tempo.

A tabela 5 avalia a influência de variáveis independentes 
na ocorrência de óbito. Pacientes tratados entre 2006-2008 

tiveram chance 1,48 vez maior de óbito do que pacientes 
tratados entre 2009-2011. A comparação entre o primeiro 
e o último período não mostrou aumento da chance de óbito 
(RC 0,83; IC95% 0,64-1,07). Para cada ano de aumento 
na idade, a chance de óbito aumentou em 6%. Pacientes 
do sexo feminino (RC 1,34; IC95% 1,07-1,67), diabéticos 
(RC 1,64; IC95% 1,3-2,08), com história de IAM (RC 1,73; 
IC95% 1,34-2,23) ou passado de CRM (RC 1,59; IC95% 
1,16-2,18) apresentaram maior chance de óbito. O mes-
mo aconteceu com pacientes biarteriais (RC 2,48; IC95% 
1,81-3,39), triarteriais (RC 5,98; IC95% 4,45-8,04) ou com  
lesão do tronco da coronária esquerda (TCE) isolada (RC 
71,74; IC95% 40,45-127,24). Pacientes com disfunção 
ventricular esquerda tiveram chance de óbito aumentada 
4,93 vezes. Pacientes que exibiam circulação colateral (RC 
2,23; IC95% 1,64-3,05) ou aqueles que necessitaram de 
infusão de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa (RC 5,07; 
IC95% 3,71-6,93) também apresentaram maior chance de 
óbito após a ICP.

DISCUSSÃO

Nosso estudo avaliou uma amostra expressiva e hetero-
gênea de pacientes a partir do banco de dados da CENIC, em 
um longo período de tempo, durante o qual novas tecnolo-
gias e fármacos foram introduzidos na prática médica. Obser-
vamos mudanças nas características clínicas dos pacientes 
ao longo dos anos, assim como no padrão dos procedimen-
tos realizados (número de stents por paciente, stents mais 
longos, vasos menos calibrosos, maior uso de stents farma-
cológicos e abordagem de lesões mais complexas), na taxa 
de sucesso do procedimento e no risco de óbito hospitalar.

Tabela 4. Desfechos clínicos hospitalares

Desfecho
2006-2008 
(n=15.084 
pacientes)

2009-2011 
(n=19.518 
pacientes)

2012-2016 
(n=19.287 
pacientes)

Valor 
de p

IAM pós 69 (0,5) 59 (0,3) 42 (0,3) 0,006

CRM emergência 0 (0,0) 4 (0,02) 5 (0,03) 0,792

Óbito 120 (0,8) 97 (0,5) 114 (0,7) 0,015

ECAM 173 (1,1) 155 (0,8) 154 (0,8) 0,0005

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

Tabela 5. Influência das variáveis independentes na ocorrência de óbito

Variáveis Estimativa Valor de p RC IC95%

2009-2011 vs. 2006-2008 -0,39 0,004 0,67 0,52-0,88

2012-2016 vs. 2006-2008 -0,19 0,148 0,83 0,64-1,07

Idade, anos 0,06 <0,0001 1,06 1,05-1,07

Sexo, feminino vs. masculino 0,29 0,009 1,34 1,07-1,67

Tabagismo, não vs. sim 0,20 0,151 1,22 0,93-1,59

HAS, sim vs. não -0,03 0,854 0,97 0,74-1,29

Dislipidemia, não vs. sim 0,10 0,359 1,11 0,89-1,38

Diabetes melito, sim vs. não 0,50 <0,0001 1,64 1,30-2,08

IAM prévio, sim vs. não 0,55 <0,0001 1,73 1,34-2,23

ICP prévia, não vs. sim -0,25 0,081 0,78 0,59-1,03

CRM prévia, sim vs. não 0,46 0,004 1,59 1,16-2,18

Extensão da doença coronária, biarterial vs. uniarterial 0,91 <0,0001 2,48 1,81-3,39

Extensão da doença coronária, triarterial vs. uniarterial 1,79 <0,0001 5,98 4,45-8,04

Extensão da doença coronária, multiarterial + TCE vs. uniarterial 1,69 0,999 5,40 0,01-2787,27

Extensão da doença coronária, TCE vs. uniarterial 4,27 <0,0001 71,74 40,45-127,24

Disfunção ventricular esquerda, sim vs. não 1,59 <0,0001 4,93 3,27-7,42

Circulação colateral, sim vs. não 0,80 <0,0001 2,23 1,64-3,05

Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, sim vs. não 1,62 <0,0001 5,07 3,71-6,93

RC; razão de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; 
CRM: cirurgia de revascularização miocárdica; TCE: tronco de coronária esquerda.
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A média de idade dos pacientes avaliados no estudo foi 
de 63,6 (±11,6) anos, sendo a maior parte do sexo masculi-
no (64,7%). Pacientes do sexo feminino, em menor número, 
apresentaram maior risco de óbito. As mulheres, muitas 
vezes, são subdiagnosticadas (sintomas atípicos, eletrocar-
diograma não diagnóstico), apresentam idade mais avança-
da, maior número de comorbidades, artérias mais finas e re-
cebem tratamento aquém do preconizado nas diretrizes.12-16 
Interessante notar a queda na proporção de pacientes ta-
bagistas no decorrer dos anos. A prevalência de tabagismo 
na população brasileira vem diminuindo sistematicamente 
nos últimos 25 anos.17 Por outro lado, maior número de dia-
béticos foi observado, refletindo o aumento de sua preva-
lência na população brasileira.18

Houve, ao longo dos anos, queda no número de pacientes 
com história de IAM, ICP ou CRM, inferindo maior número 
de pacientes com primeiro evento coronariano. Observa-
mos, no último período, aumento na proporção de pacien-
tes uniarteriais em detrimento dos bi ou triarteriais. Seria 
esperado, com o passar dos anos, maior abordagem de pa-
cientes multiarteriais, devido ao contínuo desenvolvimento 
de tecnologias e dispositivos capazes de auxiliar o cardiogis-
ta intervencionista na realização da ICP. É justamente o que 
notamos com a grande proporção de lesões complexas no 
pe ríodo de 2012-2016. A maior complexidade angiográfica 
leva a pior prognóstico clínico, inclusive quando se utilizam 
stents farmacológicos, porém nossos dados mostram maio-
res taxas de sucesso no último período, mesmo nesses pa-
cientes mais complexos.19,20

Nosso estudo aponta ainda um pequeno número de pa-
cientes submetidos à intervenção em lesões de TCE, prote-
gido ou não. Alguns autores sugerem tendência de maior 
abordagem do TCE não protegido.21 Em contrapartida, 
a artéria descendente anterior foi o vaso mais frequente-
mente submetido à ICP durante todo o período analisado. 
Em relação à ICP de oclusões crônicas, especialmente devi-
do à maior disponibilidade de técnicas e materiais especí-
ficos, justifica-se sua maior prevalência no último período 
analisado (2012-2016). A presença de circulação colateral 
mostrou-se preditora de mortalidade, contrariando a ex-
pectativa de que, nestes pacientes, as artérias colaterais 
funcionariam como uma rede protetora da viabilidade mus-
cular em território isquêmico.22,23

O implante de stents comprovadamente reduz a reoclu-
são aguda do vaso e a reestenose, sendo considerado hoje o 
tratamento preferencial, especialmente com o uso de stents 
farmacológicos.24 Dados norte-americanos do National (Na-
tionwide) Inpatient Sample (NIS), no período entre 1988 e 
2004, englobando 1.747.736 ICP, mostraram também in-
cremento consistente na utilização da ICP como opção tera-
pêutica para revascularização miocárdica.25 Registro euro-
peu publicado em 2006, avaliando dados de 32 países da 
European Society of Cardiology entre 1992-2003, já eviden-
ciava incremento gradual no uso dos stents farmacológicos, 
aumento do número de procedimentos ad-hoc e queda da 
necessidade de CRM de emergência, sugerindo que o desen-

volvimento de novas tecnologias aumentava a segurança e 
a disseminação da ICP como tratamento de revasculariza-
ção preferencial na doença coronariana.26 Evidenciamos o 
crescente uso de stents farmacológicos nos pacientes com 
SCASST. Em agosto de 2014, portaria do Ministério da Saú-
de regulamentou o uso dos stents farmacológicos no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).27 Além disso, as diretrizes mais 
recentes recomendam como preferencial o uso de stents 
farmacológicos de nova geração sobre os convencionais 
neste cenário clínico.28,29

Limitações do estudo
Por se tratar de estudo não randomizado, retrospectivo, 

a partir de uma base de dados, existem limitações relacio-
nadas à seleção dos pacientes e à padronização dos procedi-
mentos. Não há acompanhamento sistemático dos pacien-
tes. Uma vez que a contribuição ao registro é voluntária, 
não corresponde à totalidade dos procedimentos realizados 
nos serviços de hemodinâmica participantes do país, visto 
que muitos dos procedimentos realizados não são registra-
dos no sistema.

CONCLUSÃO

A abordagem percutânea das lesões coronárias causado-
ras de eventos cardíacos que se manifestam como síndrome 
coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST 
é cada vez mais frequente, sendo rotina no dia a dia do mé-
dico cardiologista intervencionista. Apesar de vários fatores 
se associarem a pior prognóstico, o avanço das tecnologias 
disponíveis tem mudado o perfil da intervenção coronária 
percutânea, levando ao maior sucesso do procedimento e ao 
menor risco de óbito e complicações.
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