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Resumo 

Introdução: A ocorrência de sangramento em pacientes com síndromes 

coronarianas agudas (SCA) está relacionada a eventos adversos incluindo óbito. Os 

objetivos incluíram determinar a incidência, preditores independentes e prognóstico 

de sangramentos em pacientes hospitalizados com SCA comparando os critérios 

GUSTO, TIMI, BARC e ISTH. Métodos: Estudo de coorte prospectiva de 363 

pacientes com SCA (14,9% com SCA com elevação de segmento ST e 85,1% sem 

elevação do segmento ST) com coleta sistemática dos dados.  Modelos de 

regressão logística foram construídos para determinar preditores de sangramento e 

de mortalidade total. Os sangramentos foram definidos de acordo com os 04 critérios 

mencionados. Foi utilizado o método de Kaplan-Meier para avaliação de curvas de 

sobrevida hospitalar. Resultados: A idade média foi de 64,5 ± 10,3 anos, com 

32,8% do sexo feminino. A incidência de sangramentos foi de 19%, sendo o sítio de 

punção para cateterismo cardíaco o local mais comum (91,3%), seguido do trato 

gastrointestinal (4,3%) e tamponamento cardíaco (2,9%). Sangramentos BARC tipo 

2, 3 e 5 ocorreram em 12,1%, 5,8% e 0,6%, respectivamente. Sangramentos 

maiores foram 1,9% (GUSTO), 2,5% (TIMI) e 10,5% (ISTH). Preditores 

independentes para ocorrência de sangramentos foram sexo feminino (OR 2,13, 

p=0,021), nível baixo de fibrinogênio sérico (OR 1,01, p=0,001), uso de abciximab 

(OR 3,72, p=0,025) e uso de acesso femoral para cateterismo cardíaco (p=0,001). 

Ocorrência de qualquer sangramento e de sangramentos maiores foi associada a 

risco de óbito (HR 3,71, p=0,011 e HR 5,7, p=0,001, respectivamente). Preditores 

independentes para ocorrência de óbito foram sexo feminino (OR 8,58, p=0,03), 

sangramentos (OR 7,78, p=0,02) e choque cardiogênico (OR 179, 

p<0,001). Conclusões: Em coorte de amplo espectro de SCA com tratamento 

contemporâneo, observamos: 1) Alta incidência de sangramentos com classificação 

não grave em maior proporção; 2) Sangramentos maiores foram associados de 

modo independente com maior mortalidade hospitalar e em curto prazo; 3) Sexo 

feminino, utilização de via de acesso femoral, uso de abciximab e baixos níveis de 

fibrinogênio foram preditores de risco independentes para sangramentos. Portanto, 

classificações de gravidade representam ferramentas úteis para avaliar prognóstico 

relacionado a sangramentos. 

Palavras-chave: Síndrome coronariana aguda. Sangramentos. Óbito. 



 

 

Summary 

Background: The occurrence of bleeding in patients with acute coronary syndromes 

(ACS) is related to adverse events including death. The purpose of this study was to 

determine the incidence and predictors of bleeding,  and its  impact  on prognosis in 

hospitalized patients with ACS comparing the GUSTO, TIMI, BARC and ISTH 

criteria. Methods: We conducted a prospective cohort study of 363 patients with 

ACS (14,9%  ST elevation myocardial infarction and  85,1% non-ST elevation ACS) 

with systematic data collection. Logistic regression models were performed to 

determine predictors of bleeding and total mortality. Bleeding was defined according 

to  04 criteria abovementioned. In-hospital survival analysis was performed with the 

Kaplan-Meier method. Results: The mean age was 64,5 ± 10.3 years, with 32,8%  

women. The incidence of bleeding was 19%. The vascular  access  site was the most 

common source of bleeding (91,3%), followed by the gastrointestinal tract (4,3%) and 

cardiac tamponade (2,9%). BARC bleedings types 2, 3 and 5 occurred in 12,1%, 

5,8% and 0,6%, respectively. Major bleedings were 1,9% (GUSTO), 2,5% (TIMI) and 

10,5% (ISTH). Independent predictors of bleeding were female sex (OR 2,13, p = 

0,021), low serum fibrinogen (OR 1,01, p=0,001), use of abciximab (OR 3,72, 

p=0,025) and use of femoral access for cardiac catheterization (p=0,001). 

Occurrence of any bleeding and major bleeding was associated with risk of death 

(HR 3,71, p=0,011 and HR 5,7, p=0,001, respectively). Independent predictors of 

death were female sex (OR 8,58, p = 0,03), bleeding (OR 7,78, p = 0,02) and 

cardiogenic shock (OR 179, p <0,001). Conclusions: In a broad spectrum cohort of 

ACS with contemporary treatment, we observed: 1) High incidence of bleeding with a 

non-severe classification in greater proportion; 2) Major bleeding was independently 

associated with higher in-hospital and short-term mortality; 3) Female gender, use of 

femoral access, use of abciximab and low levels of fibrinogen were independent  

predictors of bleeding. Therefore, classification scores represent useful tools to 

evaluate bleeding related prognosis. 

Keywords: Acute coronary syndrome. Bleeding. Death. 
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1 Introdução 
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1. Introdução  

 

Os avanços decorrentes do desenvolvimento de novos alvos 

terapêuticos, e condução de estudos clínicos randomizados de fármacos 

antitrombóticos potentes, promoveram benefícios em termos de redução de 

eventos trombóticos e isquêmicos e redução da mortalidade em pacientes 

diagnosticados com síndromes coronarianas agudas (SCA). Entretanto, em 

parte decorrente do uso de terapias antitrombóticas mais potentes, houve 

incremento no risco de ocorrência de sangramentos de modo global na fase 

hospitalar, e potencialmente clinicamente mais significantes, com impacto 

prognóstico variável de acordo com a localização, magnitude e intervalo de 

tempo, i.e., conforme a gravidade do sangramento (1-3).  

O sangramento em pacientes com SCA está relacionado com 

aumento de mortalidade precoce e tardia, além de aumento de eventos 

cardíacos maiores: infarto agudo do miocárdio (IAM), mortalidade por causa 

cardíaca e acidente vascular encefálico (AVE) (1-6). A maior gravidade do 

sangramento está relacionada com incremento na incidência desses 

desfechos desfavoráveis (1).  

Desse modo, no manejo atual de pacientes com SCA, há um aspecto 

crucial: determinar a melhor relação, ou equilíbrio, entre eficácia e segurança 

no tratamento com medicações antiplaquetárias e anticoagulantes. 

 

1.1 Definição de sangramentos em síndrome coronariana aguda 

 

A definição de sangramento em pacientes com SCA apresenta 

diferenças de acordo com os critérios utilizados. Há estudos que consideram 

sangramento como aquele que ocorre até 48 horas após procedimento 

(cinecoronariografia, cirurgia de revascularização ou uso de trombolítico), 
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enquanto outros avaliam todo sangramento que ocorre durante a 

hospitalização do paciente no cenário clínico de SCA (7).  

Em 1988, o estudo clínico TIMI (8) utilizou critérios clínicos e 

laboratoriais para definir diferentes tipos de sangramento em pacientes com 

síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST 

(SCACSST) submetidos à terapia fibrinolítica. Foram considerados 

sangramentos maiores a ocorrência de sangramento fatal, ou hemorragia 

intracraniana, ou quedas bruscas de hemoglobina (Hb) ≥5g/dL ou 

hematócrito (Ht) ≥15 g/dL. Vide tabela 1 com definições de sangramento 

segundo critérios TIMI (8). 

O estudo GUSTO (9) também avaliou a trombólise química em 

pacientes com SCACSST. Foram utilizados apenas critérios clínicos nessa 

classificação, não sendo contabilizadas as quedas de Hb ou Ht. Foram 

considerados sangramentos graves a ocorrência de hemorragia 

intracraniana ou qualquer sangramento com instabilidade hemodinâmica 

requerendo algum tipo de intervenção clínica.  

Vide tabela 1 com definição de sangramento segundo os critérios 

GUSTO (9). 

Tabela 1 - Definições de sangramentos em SCA 

Estudo Definição de sangramento 

TIMI  Maior 
    Sangramento intracraniano 
    Hemorragia com sinais clínicos e queda de Hb ≥ 5 g/dL ou Ht ≥ 15% 
    Sangramento fatal 
Menor 
    Sangramento aparente, queda de Hb 3-5 g/dL ou Ht ≥ 10% 
    Ausência de sangramento aparente, com queda de Hb ≥ 4 g/dL ou Ht ≥ 
12% 
Mínimo 
    Sangramento aparente, queda de Hb < 3 g/dL ou Ht < 9% 

GUSTO  Grave 
   Sangramento Intracraniano 
    Instabilidade hemodinâmica requerendo tratamento 
Moderado 
   Transfusão de sangue em qualquer quantidade 
Menor 
   Não preenche características acima 

Hb: Hemoglobina; Ht: Hematócrito; SCA: síndrome coronariana aguda. 
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Em ensaios clínicos mais recentes, com uso de intervenção 

coronariana percutânea (ICP) e incluindo também pacientes com ou sem 

elevação do segmento ST, como ACUITY (10), REPLACE-2 (11), e 

HORIZONS-AMI (10), a definição de sangramento maior se tornou mais 

abrangente, com a inclusão de sangramento com necessidade de transfusão 

sanguínea, necessidade de intervenção cirúrgica, tamponamento cardíaco 

associado, sangramento intra-ocular e retroperitoneal e avaliação de 

gravidade de acordo com nível de queda de Hb ou Ht. Tais estudos 

apresentam peculiaridades específicas de definições. 

A heterogeneidade na definição de sangramento maior relacionado à 

SCA gera dúvidas e dificuldades para padronização de ensaios clínicos e 

interpretação de dados para comparação dos diferentes antitrombóticos, no 

que concerne aos efeitos do sangramento (7, 12). Além de as definições 

serem heterogêneas, os termos utilizados para caracterizar gravidade 

também se alteram, havendo terminologias diversas como “sangramento 

maior”, “grave”, “catastrófico”, “excessivo”, “sangramento com risco de vida” 

etc (7). 

Diante das várias definições e dificuldade de padronização e 

limitações de comparabilidade, em 2005 a Sociedade Internacional de 

Trombose e Hemostasia (ISTH) (13) definiu como sangramento maior os 

sangramentos fatais, os sangramentos em órgãos críticos, aqueles com 

queda de hemoglobina acima de 2 g/dL ou com necessidade de transfusão 

de 2 ou mais concentrados de hemácias. Vide tabela 2. 
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Tabela 2 - Critérios de sangramento segundo ISTH (13) 

Hb: Hemoglobina. 

Posteriormente, em 2011 foi criado um grupo de trabalho com 

especialistas no tema, com a elaboração de um novo consenso para 

harmonizar (padronizar) a classificação dos sangramentos, o denominado 

BARC (“Bleeding Academic Research Consortium”) (14), com a inclusão de 

sangramento associado à cirurgia de revascularização miocárdica. Nessa 

classificação, estratifica-se a gravidade do sangramento em uma escala de 0 

(ausência de sangramento) a 5 (sangramento fatal). O sangramento é 

considerado fatal quando tem associação causal direta com o  óbito 

(exemplo, sangramento do trato gastrointestinal vultoso com choque 

hemorrágico). Porém, em casos de associação indireta, o sangramento não 

deve ser considerado como fatal (exemplo, paciente com hemorragia 

importante sendo necessária a suspensão de antitrombóticos, gerando 

trombose de stent ocasionando choque cardiogênico e posterior óbito) (14). 

Segue em tabela 3 definições de sangramento segundo  BARC. 

Tabela 3 - Classificação de sangramento segundo BARC (14) 

Tipos Definição de sangramento  

0 Ausência de sangramento 

1 Não necessita de tratamento ou hospitalização 

2 Sangramento acima do esperado que requer intervenção médica não 
cirúrgica ou internação ou aumento de cuidado ou pronta avaliação  

3a Sangramento com queda de Hb de 3-5 g/dLa (a queda de Hb é relacionada 
ao sangramento) 
Sangramento com necessidade de transfusão sanguínea 

3b Sangramento com queda de Hb ≥ 5 g/dLa (a queda de Hb é relacionada ao 
sangramento) 
Tamponamento cardíaco 
Sangramento com necessidade de tratamento cirúrgico (excluindo dental, 
nasal, de pele ou por hemorroidas) 
Sangramento com necessidade de uso de drogas vasoativas     

Definição de sangramento segundo ISTH – 2005 

Maior 
    Sangramento fatal 
    Sangramento sintomático em área ou órgão crítico como: intracraniano, intraespinhal, 
intraocular, retroperitoneal, intra-articular, pericárdico ou muscular com síndrome 
compartimental 
    Sangramento gerando queda de Hb ≥2 g/dL  
    Sangramento com necessidade de transfusão ≥ 2 concentrados de hemácias 
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Tipos Definição de sangramento  

3c Sangramento intracraniano (não inclui microsangramentos, transformação 
hemorrágica ou sangramento intraespinhal) 
Sangramento intraocular comprometendo a visão  

4 Sangramento relacionado à CRM: 

 Sangramento intracraniano em até 48 h pós-CRM  
Reoperação para hemostasia após esternotomia 
Transfusão de 5 ou mais concentrados de hemácias em 48 h pós-CRM 
Saída de mais de 2 litros de sangue em drenos em 24 horas 

5 Sangramento fatal: 

5a Sangramento provavelmente fatal (sem autópsia ou confirmação com 
imagem, mas clinicamente suspeito) 

5b Sangramento definitivamente fatal (sangramento evidente, ou confirmação 
por autópsia ou exame de imagem) 

CRM: Cirurgia de revascularização miocárdica; Hb: Hemoglobina.  

aHemoglobina corrigida por transfusão (1 concentrado de hemácias = 1g/dL de Hb). 

 

O consenso BARC foi comparado aos critérios TIMI, GUSTO e ISTH 

em 2002 pacientes com diagnóstico de SCACSST submetidos ao tratamento 

com ICP, com objetivo de avaliar o critério mais acurado para predizer 

mortalidade em 01 ano (15). Os critérios GUSTO e ISTH não foram 

associados à mortalidade em 01 ano, sendo os critérios TIMI, BARC 3b e 3c 

associados a aumento de mortalidade (15). 

O critério BARC foi validado prospectivamente (16-18). Em primeira 

validação realizada (16), o critério BARC teve acurácia comparável aos 

escores TIMI e REPLACE-2 para avaliar a associação entre sangramento e 

óbito em 01 ano, tendo sido o BARC ≥2 associado ao aumento de 

mortalidade em 01 ano. No estudo PRODIGY (17), o critério BARC foi 

validado, com o BARC ≥ 3 associado ao aumento de mortalidade em 2 anos, 

achado similar à utilização dos critérios TIMI e GUSTO. No estudo TRACER 

(18), o critério BARC foi comparável aos critérios TIMI e GUSTO em predizer 

mortalidade geral em 2 anos. 
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1.2 Incidência de sangramentos em SCA 

 

A estimativa da incidência de sangramento em SCA é variável devido 

as múltiplas definições utilizadas. De acordo com o estudo e a classificação 

utilizada, a incidência de sangramento global em pacientes com SCA pode 

variar de 4% a 15% (3, 5, 9, 18). Já os sangramentos maiores apresentam  

incidência de 2% a 10% (12). Dentre os sangramentos maiores, os sítios 

mais frequentes de sangramento são, em ordem decrescente, os seguintes: 

acesso femoral (30% a 60%), trato gastrointestinal (10% a 15%), e 

retroperitoneal (5% a 12%). Outros sítios de sangramento menos frequentes 

são trato geniturinário (3% a 5%), intracraniano (2% a 3%) e pulmonar (1% a 

2%) (5, 19, 20).  

 

1.3 Fatores de risco de sangramentos em SCA 

 

Diversos fatores de risco são associados a sangramentos ocorridos em 

SCA (5, 7, 19), destacando-se os relacionados: 

• aos antecedentes ou não modificáveis: sexo feminino, idade >75 

anos, baixo índice de massa corporal, presença de anemia prévia, 

doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, uso prévio de 

anticoagulantes e história prévia de sangramento; 

• à apresentação: SCACSST; 

• ao procedimento: cinecoronariografia por via de acesso femoral, 

diâmetro do introdutor vascular, duração e complexidade do 

procedimento; 

• ao tratamento: necessidade de uso de inibidor de glicoproteína 

IIB/IIIa, uso de trombolíticos e uso de balão intra-aórtico. 
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A idade avançada é um preditor bastante significante de risco para 

sangramento (12). No registro GRACE (19), a chance de sangramento antes 

da alta hospitalar aumentou em 30% por cada faixa de 10 anos na idade. 

Doença renal crônica é outro importante fator de risco para 

sangramento, com aumentos de até 40% de chance de sangramento maior 

intra-hospitalar em pacientes com acometimento renal (7).  

A anemia, que pode estar presente em até 15% dos pacientes com 

SCA, tem sido consistentemente avaliada como preditora de sangramento 

(5, 7). 

As razões pelas quais o sexo feminino tem maior susceptibilidade ao 

sangramento são incertas (7). No registro GRACE (19), as mulheres 

apresentaram 43% maior chance de sangramento intra-hospitalar. 

 

1.4 Escores de risco de sangramentos em SCA 

 

Os escores de risco GRACE e TIMI para avaliação de risco de eventos 

adversos maiores (óbito, IAM) vêm sendo, mais frequentemente, utilizados 

na estratificação de risco para tomada de decisão clínica no manejo 

contemporâneo de pacientes com SCA (7). Porém, a utilização de escores 

para predizer o risco de sangramento ainda não é rotina em muitos serviços, 

mas o emprego de escores ou de alguma ferramenta que permita estratificar 

o risco de sangramentos é recomendado por diretrizes (22, 23).  

Muitos dos fatores de risco de sangramento, como idade, disfunção 

renal e doença vascular, também predizem maior incidência de eventos 

isquêmicos, adicionando maior dificuldade na determinação do equilíbrio 

ideal e, portanto, melhor benefício clínico líquido (7). Outros fatores de risco 

conseguem discriminar melhor o risco de sangramento, tais como o uso 

prévio de anticoagulante, anemia e ocorrência de sangramento prévio (7). 
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Em 2007 foi proposto um escore de risco de sangramento baseado em 

dados do ensaio clínico REPLACE (24). Posteriormente, foi proposto o 

escore de risco para sangramentos maiores baseado em 02 ensaios clínicos 

randomizados, i.e., ACUITY e HORIZONS (25), com uma amostra de 17421 

pacientes. Nesse escore, os fatores predisponentes para sangramento foram 

sexo feminino, idade avançada, elevação de creatinina, leucocitose, 

presença de anemia e tipo de SCA (SCACSST apresentando o maior risco, 

seguido por IAM sem supradesnivelamento do segmento ST [IAMSSST] e 

angina instável). 

O escore CRUSADE (26) foi derivado de um registro nacional nos 

EUA, com 71277 pacientes com SCASSST, com objetivo de avaliar risco de 

sangramento maior intra-hospitalar, o qual foi definido como sangramento 

intracraniano ou hemorragia retroperitoneal ou queda de Ht ≥12% ou 

qualquer transfusão de hemácias com Ht ≥28% ou qualquer transfusão de 

hemácias com Ht <28% com sangramento clinicamente aparente. Na 

derivação do escore, os seguintes fatores de risco foram associados ao 

aumento de sangramento maior: baixos valores de hematócrito e de 

clearance de creatinina, frequência cardíaca elevada, sexo feminino, sinais 

de insuficiência cardíaca, doença vascular prévia (periférica ou AVE), 

diabetes mellitus e níveis de pressão arterial. De acordo com a soma de 

pontos do escore, o paciente é classificado em muito baixo risco de 

sangramento (pontuação de 1-20, risco de sangramento de 3,1%); baixo 

risco (pontuação de 21-30, risco de sangramento de 5,5%); moderado risco 

(pontuação de 31-40, risco de sangramento de 8,6%); alto risco (pontuação 

de 41-50 , risco de sangramento de 11,9%) e muito alto risco (pontuação > 

50, risco de sangramento de 19,5%). Vide tabela 4. 
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Tabela 4 - Escore de risco CRUSADE 

Preditor Escore  Preditor Escore  Preditor Escore 

Hematócrito de 
base % 

Frequência 
cardíaca (b.p.m) 

Doença vascular 
préviab 

< 31 9 ≤ 70 0 Não 0 
31-33,9 7 71-80 1 Sim 6 

34-36,9 3 81-90 3 Diabetes mellitus 

37-39,9 2 91-100 6 Não 0 

≥ 40 0 101-110 8 Sim 6 

Clearancea de Cr 
ml/min 

111-120 10 PAS em mmHg 
≥ 121 11 

≤ 15 39   ≤ 90 10 

> 15-30 35 Sexo 91-100 8 

> 30-60 28 Homem 0 101-120 5 
> 60-90 17 Mulher 8 121-180 1 

> 90-120 7 Sinais de ICC na 
apresentação 

181-200 3 

> 120 0 Não 0 ≥ 201 5 
  Sim 7   

ICC: insuficiência cardíaca congestiva; PAS: pressão arterial sistólica. 

aClearance de creatinina estimada pela fórmula de Cockcroft-Gault.  

bDoença vascular prévia é definida como história de doença arterial periférica ou acidente vascular encefálico 

prévio.   

 

Os escores ACUITY e CRUSADE, foram comparados, tendo acurácia 

semelhante em predizer sangramento maior (27). Em outras análises, o 

escore CRUSADE foi superior ao escore ACUITY na predição de 

sangramento maior (28, 29). O CRUSADE é mais utilizado por ter sido 

derivado de um registro, refletindo mais adequadamente os pacientes do 

“mundo real”, e foi validado para o amplo espectro das SCA, sendo 

recomendado em diretrizes atuais (22, 23). 

 

1.5 Diagnóstico de sangramentos em SCA 

 

O diagnóstico do sítio de sangramento na maioria das situações é 

evidente (como sangramento do sítio de punção vascular, hematúria, 

hematêmese, hematoquezia ou melena), entretanto, pode ser desafiador 
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como em situações de sangramento retroperitoneal, que pode se apresentar 

com colapso circulatório agudo sem outros achados típicos no exame físico 

(7).  

O diagnóstico do sangramento de sítio de punção vascular é 

eminentemente clínico e, na dúvida, como em pacientes obesos ou na 

suspeita de complicações como aneurisma, ou pseudoaneurisma, deve ser 

complementado com ultrassonografia com doppler. 

Quadros de cefaleia, náuseas, vômitos, tontura, confusão mental, 

devem entrar no diagnóstico diferencial de AVE hemorrágico, sendo 

confirmado com tomografia ou ressonância de crânio.  

O sangramento retroperitoneal pode se apresentar com quadro de dor 

abdominal, dor lombar, queda de hemoglobina sem foco aparente de 

sangramento, hipotensão ou choque sem causa aparente. A tomografia 

computadorizada é utilizada para o diagnóstico, e a angiografia também 

pode ser utilizada para a definição do local de sangramento, além de poder 

ser utilizada para o tratamento com insuflação de balão proximal ao ponto da 

lesão vascular. 

 

1.6 Medidas para prevenção de sangramentos em SCA 

 

A prevenção de sangramento começa com a identificação dos 

pacientes de alto risco para tal, os quais devem ser monitorados com rigor 

além de se utilizar as medidas preventivas disponíveis (7).  

O sangramento relacionado à SCA é potencialmente prevenível com 

medidas que devem ser implementadas dentro da estratégia terapêutica: 

utilização de punção vascular via artéria radial quando factível por aspectos 

morfofuncionais e experiência do operador, uso de inibidor de bomba de 

próton (IBP) quando clinicamente indicado, uso criterioso de anticoagulantes 
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com correção para função renal quando indicado, avaliação do tempo do uso 

de dupla antiagregação e procedimentos de compressão mecânica e 

hemostasia adequados (7, 30, 31).  

No estudo RIVAL (20), publicado em 2011, o uso do acesso radial 

reduziu o risco relativo em cerca de 50% para ocorrência de sangramento 

maior, sem diferença de mortalidade. Em 2012, o estudo RIFLES (32), com 

1000 pacientes com SCACSST randomizados para ICP com punção radial 

ou femoral, evidenciou significante redução de mortalidade cardíaca no 

grupo com punção radial (5,2% vs. 9,2%, p=0,02), além de redução de 

sangramento (7.8% vs. 12.2%, p=0.026). Mais recentemente, o ensaio 

clínico multicêntrico MATRIX (33) (n=8404) comparou a ICP por via radial ou 

via femoral em pacientes com SCACSST e SCASSST, sendo observada 

uma redução significante de sangramento maior por via radial segundo 

critérios BARC (1,6% vs. 2,3%, p=0,01), além de redução de mortalidade 

total (1,6%, vs. 2,2%, p=0,045). Em metanálise publicada em 2016 com 24 

ensaios clínicos (n=22843) observou-se redução de desfechos com uso da 

via de acesso radial: sangramento maior (OR 0,53, IC 95% 0,42-0,65), 

mortalidade total (OR 0,71, IC 95% 0,59-0,87) e eventos adversos 

cardiovasculares maiores (OR 0,84, IC 95% 0,75-0,94) (34).  

Apesar desses dados, o acesso femoral ainda é o mais utilizado (7). 

Desse modo, se o acesso femoral for utilizado, deve-se atentar para a 

técnica do procedimento com objetivo de reduzir as complicações (realizar 

punção guiada por ultrassonografia sempre que possível, não realizar 

punção acima do ligamento inguinal e utilizar cateter de menor diâmetro 

possível) (7). 

Para prevenção de sangramento do trato gastrointestinal, recomenda-

se o uso da menor dose possível de ácido acetilsalicílico (AAS), i.e., 75-100 

mg/dia. Segundo o estudo CURE (35), doses diárias de AAS de 75-100 mg 

proporcionam o mesmo benefício que a dose de 200mg e reduzem a 

incidência de sangramento maior. Além disso, preconiza-se evitar o uso de 
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anti-inflamatórios e deve ser encorajado o uso de IBP em pacientes de maior 

risco de sangramento gástrico (7).  

Quanto à hemostasia do sítio de punção, alguns estudos demonstram 

melhor qualidade da hemostasia com uso de dispositivos para compressão, 

porém, em outras avaliações não houve benefício com o uso desses 

dispositivos (30). 

Uma das causas mais comuns de sangramento em SCA é o uso de 

doses inadequadas de medicações antitrombóticas (antiplaquetários e 

anticoagulantes). Em análise do estudo CRUSADE, dentre 30136 pacientes 

com SCASSST, 42% dos pacientes receberam ao menos uma dose 

excessiva de antitrombóticos (36). Foi estimado que 15% dos sangramentos 

maiores poderiam ser atribuídos à dose excessiva de medicações 

antitrombóticas. Além disso, foram associados ao aumento de mortalidade, o 

uso excessivo de heparina não fracionada (5,8% vs. 5,8%, p=0,04) e de 

heparina de baixo peso molecular (2,5% vs. 3,4%, p=0,08). 

Assim, o uso de antitrombóticos deve ser feito de modo individualizado, 

sempre buscando o equilíbrio entre otimização de efeitos anti-isquêmicos e 

uso cauteloso para redução de sangramento, com ajuste/titulação de doses 

quando indicado, uso pelo tempo adequado e respeitando-se as 

contraindicações vigentes (30).  

        Nesse sentido, segue a abordagem sucinta dos antiplaquetários: 

• AAS: age inibindo a via do tromboxano A2. O AAS se mantém como 

fármaco fundamental no tratamento de SCA, ao reduzir o risco para 

óbito em cerca de 25% no tratamento de SCA (7, 37). Deve ser 

administrado na dose de ataque de 162-325 mg e manutenção de 75-

100 mg/dia, sendo que doses maiores não trazem benefício e elevam 

o risco de sangramentos maiores (35, 38).  

• Clopidogrel: é um tienopiridínico, age bloqueando o receptor P2Y12, 

inibindo assim a ativação plaquetária via adenosina difosfato. No 

estudo CURE (35), a combinação entre AAS (doses habituais) e 
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clopidogrel (dose de ataque de 300 mg, seguida de 75 mg/dia de 

manutenção) foi associada à redução relativa do risco para o 

desfecho composto de morte cardiovascular, IAM ou AVE em 20% 

quando comparada ao uso isolado do AAS, sendo esse benefício 

guiado pela redução de IAM. Houve aumento de sangramento menor 

e moderado, sem aumento de sangramento maior ou de mortalidade. 

O clopidogrel é um pró-fármaco, sendo os metabólitos ativos gerados 

por metabolismo hepático, havendo cerca de 20% de pacientes não 

respondedores à medicação. Na tentativa de reduzir esse efeito 

indesejável, foi avaliada no ensaio clínico CURRENT OASIS-7 (39) a 

dose de ataque de 600 mg, seguido de manutenção de 150 mg/dia 

por 6 dias e de 75 mg/dia em pacientes submetidos à ICP. Houve 

redução do risco de trombose de stent (1,6% vs. 2,3%, p=0,0001), 

sem diferença em eventos adversos cardiovasculares maiores. 

Ocorreu aumento de 0,5% de sangramento grave, às custas de maior 

necessidade de transfusão, sem aumento de sangramento fatal ou 

intracraniano. 

• Prasugrel: também é um tienopiridínico que bloqueia o receptor 

P2Y12. Foi avaliado pelo estudo TRITON-TIMI 38 (40) com 13608 

pacientes com SCA submetidos à ICP, randomizados para uso de 

AAS + Clopidogrel versus AAS + Prasugrel. No grupo tratado com 

prasugrel, houve redução de IAM não fatal (9,7% vs. 7,4%, p<0,001), 

necessidade de revascularização de urgência (3,7% vs. 2,5%, 

p<0,001) e trombose de stent (2,4% vs. 1,1%, p<0,001).  No entanto, 

a antiagregação mais potente se seguiu de aumento de sangramento 

fatal (0,4% vs. 0,1%, p=0,002). Não houve diferença em relação à 

mortalidade total. Quando avaliado o benefício líquido, pacientes com 

idade superior a 75 anos, menos de 60 kg ou que possuam histórico 

de AVE ou ataque isquêmico transitório não se beneficiam do uso do 

prasugrel. 

• Ticagrelor: age inibindo o receptor de P2Y12 de modo reversível. É 

absorvido rapidamente pelo trato gastrointestinal, sem necessidade 
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de metabolismo hepático, tendo pico de ação em aproximadamente 

90 minutos (7). No ensaio clínico PLATO (41), com 18624 pacientes 

randomizados com diagnóstico de SCASSST ou SCACSST, o 

ticagrelor, em comparação ao clopidogrel, reduziu a mortalidade 

cardíaca (4% vs. 5,9%, p<0,0001) e a mortalidade global (4,5% vs. 

5,9%, p<0,001). Desse modo, o ticagrelor é o primeiro antiplaquetário 

a reduzir a mortalidade cardíaca e total desde os estudos com o AAS. 

Não houve aumento de sangramento maior total entre os grupos, 

tendo o grupo com ticagrelor apresentado maior incidência de 

sangramento maior não relacionado à cirurgia de revascularização 

miocárdica (4,5% vs. 3,8%, p=0,03). 

• Inibidor de Glicoproteína IIb/IIIa (IGP): o uso de IGP tem sido 

associado ao aumento de ocorrência de sangramentos em inúmeros 

estudos, sem impacto favorável em termos de mortalidade. Assim o 

seu uso tem sido cada vez mais restrito, sendo definido no laboratório 

de hemodinâmica em situações de alta carga trombótica refratária e 

fluxo coronariano reduzido ou ausente após a ICP (7).  

Os anticoagulantes associados aos antiplaquetários tem papel 

fundamental no tratamento de SCA.  Segue a abordagem dos 

anticoagulantes: 

• Heparina não fracionada (HNF): a HNF foi o primeiro anticoagulante 

estudado. Age inibindo os fatores de coagulação IIa e Xa. Comparado 

ao AAS de modo isolado, a associação de AAS com HNF reduziu o 

risco de morte e IAM em 33% (42). Porém, houve aumento de 

sangramento maior de 1,99 vezes às custas de redução de 

hemoglobina e necessidade de transfusão (42). 

• Heparina de baixo peso molecular (HBPM): é formada a partir de 

cadeias despolimerizadas de HNF de modo a obter compostos de 

baixo peso molecular, sendo a enoxaparina a mais estudada em SCA. 

No estudo SYNERGY (43), não houve diferença em termos de 

eficácia entre enoxaparina e HNF, havendo, entretanto, aumento de 
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sangramento maior no grupo da enoxaparina segundo critérios TIMI 

(9,1% vs. 7,6%, p=0,008). O aumento do sangramento possivelmente 

ocorreu devido ao crossover com sobreposição de efeitos 

farmacodinâmicos entre HBPM e HNF, portanto, a sobreposição de 

tratamento com diferentes formas de heparina deve ser evitada (43).  

• Fondaparinux: é um inibidor altamente seletivo do fato Xa, mas 

dependente da presença de antitrombina (portanto, indireto). No 

estudo OASIS-5 (44), 20078 pacientes com SCASSST foram 

randomizados para receber enoxaparina ou fondaparinux. O grupo 

fondaparinux apresentou menor mortalidade geral em 6 meses (5,8% 

vs. 6,5%, p=0,05), além de menores taxas de sangramento maior 

(2,2% vs. 4,1%, p<0,001). 

• Bivalirrudina: a bivalirrudina é um anticoagulante inibidor direto da 

trombina, ainda não disponível no Brasil. Estudos prévios indicavam 

menor incremento em sangramento associado ao uso de bivalirudina 

se comparado à HNF (45). Foi avaliada em 2017 no estudo 

randomizado VALIDATE-SWEDEHEART (46) com 6006 pacientes 

com amplo espectro de SCA, em comparação com a HNF, não 

havendo diferenças em relação a infarto, mortalidade ou sangramento 

maior.   

 

1.7 Manejo dos sangramentos em SCA 

 

Não há estudos robustos para avaliar o manejo do sangramento no 

cenário de SCA (7, 12), assim a terapêutica é individualizada e envolve a 

análise de risco-benefício, entre o manejo agudo do sangramento e o risco 

do aumento de eventos trombóticos. O reconhecimento precoce do 

sangramento, a realização de hemostasia sempre que possível e a avaliação 

do manejo dos antitrombóticos fazem parte da estratégia recomendada para 

o tratamento do paciente que apresenta sangramentos mais significantes. 
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Em situações de sangramento menor, sem repercussão clínica, 

preconiza-se manter a terapia antitrombótica otimizada, adotar vigilância 

cautelosa, implementar procedimentos de hemostasia prontamente, e a 

utilização de medidas preventivas como as citadas anteriormente (7, 12). Em 

sangramento de sítio de punção sem repercussão, na presença de 

pseudoaneurisma, a depender das características, a compressão guiada por 

ultrassom pode ser realizada.  

Em situações de sangramento maior (exemplo, intracraniano, 

retroperitoneal), a suspensão de medicações antitrombóticas pode ser 

necessária e até mesmo a reversão de suas ações com uso de protamina, 

plasma fresco congelado, crioprecipitado, transfusão de plaquetas ou outros 

hemoderivados e, mais recentemente, antídotos específicos (7). A terapia 

transfusional em sangramentos que ocorrem durante uma SCA não 

apresenta recomendações baseadas em nível de evidência A (2, 7). Com 

relação à transfusão de concentrado de hemácias, ainda é incerto o ponto 

de corte ideal para indicar a transfusão (2, 12, 47). Deve ser levado em 

consideração a presença de sintomas e repercussão hemodinâmica 

relacionadas ao sangramento (dispneia, angina refratária ou isquemia 

miocárdica, hipotensão arterial, choque) e perspectiva ou não do 

sangramento se perpetuar (sangramento já contido, sangramento com 

possibilidade de estabilização ou sangramento maciço, por exemplo). De 

modo geral, em pacientes clinicamente estáveis, sem sinais de repercussão 

hemodinâmica, utiliza-se como ponto de corte para transfusão de hemácias 

a Hb abaixo de 7-8 mg/dL. Já em situações de instabilidade hemodinâmica, 

sinais de repercussão, utiliza-se em geral ponto de corte para transfusão Hb 

de 8-10 mg/dL (7, 47).  

Além do manejo das medicações antitrombóticas e terapia 

transfusional, em situações de sangramento maior podem ser necessárias 

algumas intervenções (como drenagem do tamponamento cardíaco, cirurgia 

para correção do sangramento relacionado ao sítio de punção vascular ou 

retroperitoneal, descompressão craniana por acidente vascular encefálico, 
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cauterização de sangramento por endoscopia etc), denotando a maior 

gravidade e pior prognóstico do paciente. Em relação ao sangramento do 

trato gastrointestinal, o uso de IBP deve ser implementado (7).  

  

1.8 Prognóstico de sangramentos em SCA 

 

Vários estudos mostram que o sangramento é um fator de risco isolado 

para mortalidade geral, com chances de óbitos 3 a 10 vezes maiores em 

comparação aos pacientes que não desenvolvem sangramentos (1, 5, 48). 

Em alguns casos, não está definido se o sangramento per se é um fator de 

risco para maior gravidade, ou se apenas reflete a maior gravidade do 

paciente (marcador de risco). 

Em análise de banco de dados dos estudos do grupo OASIS (1), em 

avaliação de 34146 pacientes com SCA, o sangramento maior se associou 

com aumento de 5 vezes na razão de chances para óbito global em 30 dias, 

(12,5% vs. 2,5%, p<0,0001), e sustentado entre 30 dias e 6 meses (4,6% vs. 

2,9%, p=0,002). Houve associação causal direta, forte e dose-dependente 

de sangramentos com óbito (1). 

O sangramento maior teve poder discriminatório similar ao valor do 

próprio IAM índice em predizer mortalidade em um estudo (49) e, no estudo 

ACUITY (50), o sangramento apresentou maior associação com chances de 

óbito em 30 dias, quando comparado com o infarto per se. Nessa análise, o 

OR para mortalidade relacionada ao IAM foi 3,96 (IC 95% 2,45-6,42, 

p<0,0001), enquanto o OR para mortalidade relacionada ao sangramento foi 

7,55 (IC 95% 4,68-12,18, p<0,0001) (50). 

O impacto prognóstico apresenta relação nítida entre a magnitude ou a 

gravidade do sangramento e os desfechos clínicos desfavoráveis (gradiente 

de risco) (1). Há estudos que demonstram aumento de mortalidade desde os 

sangramentos menores, como BARC ≥ 2 (16).  
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Os efeitos deletérios diretos do sangramento envolvem hipoperfusão 

tecidual, redução da oferta tecidual de oxigênio, disfunção de órgãos, ação 

local do sangramento como no AVE hemorrágico, dentre outros (1).  Além 

desses efeitos diretos, o sangramento também desencadeia efeitos 

protrombóticos, como ativação plaquetária e da cascata de coagulação, 

aumento de eritropoetina, que podem perpetuar ou aumentar o evento 

isquêmico (1). Em algumas situações, diante do sangramento vigente é 

necessária a transfusão de hemoderivados ou a suspensão de 

antitrombóticos, sendo ambas as condições relacionadas a aumento de risco 

de mortalidade (1, 2, 51). Em análise de 24112 pacientes com SCA do 

banco de dados dos estudos GUSTO, PURSUIT e PARAGON, a 

necessidade de hemotransfusão foi associada à maior mortalidade em 30 

dias (8% vs. 3%, p<0,001) (2). Em avaliação do estudo CRUSADE (51), 10% 

dos pacientes com sangramento grave necessitaram hemotransfusão, tendo  

tido aumento de mortalidade os pacientes que receberam hemoderivados 

(11,5% vs. 3,8%, OR 1,67, IC 95% 1,48 - 1,88). Vide figura 1 com possíveis 

mecanismos pelos quais o sangramento pode aumentar risco de mortalidade 

e morbidade. 
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Figura 1: Mecanismos que podem explicar o aumento de mortalidade e 
morbidade relacionado ao sangramento em síndrome coronariana aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da mortalidade, o sangramento em SCA está relacionado a maior 

tempo de permanência hospitalar, maiores riscos de recorrência de infarto, 

insuficiência renal e readmissão hospitalar (3, 7). 
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2. Objetivos 

 

Os objetivos foram divididos nos seguintes: a) 1º. Co-primário: avaliar a   

incidência de sangramentos totais em pacientes hospitalizados com 

diagnóstico confirmado de SCACSST ou SCASSST e manejo antitrombótico 

contemporâneo; b) 2º. Co-primário: avaliar o impacto prognóstico dos 

sangramentos em termos de mortalidade por todas as causas na fase 

precoce pós-SCA; c) Secundários: Comparações entre as escalas de 

gravidade de sangramento TIMI (8), GUSTO (9), ISTH (13) e BARC (14) e 

identificar fatores de risco independentes para maior risco de ocorrência de 

sangramentos considerados maiores. 
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3. Métodos  

 

 3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo do tipo observacional, transversal, em pacientes com 

diagnóstico confirmado de SCACSST ou SCASSST, admitidos na Unidade 

Coronária (UCO) do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC).  

 

3.2 Coleta e armazenamento dos dados  

 

A coleta de dados foi feita de modo sistemático e prospectivo pelo 

mestrando e outros dois residentes de cardiologia do IDPC através de dados 

do prontuário e entrevista com o paciente. Os pacientes eram 

acompanhados da internação na UCO até a alta hospitalar. 

Para armazenamento das informações foi utilizado o banco de dados 

eletrônico da UCO o qual foi criado junto ao serviço de informática do IDPC 

e encontra-se disponível na intranet. No banco de dados encontram-se todos 

os eventos clínicos, os quais foram pré-especificados. O preenchimento do 

banco de dados foi feito exclusivamente pelo mestrando do estudo de modo 

a manter a confiabilidade dos dados.  

 

3.3 Comitê de ética 

 

Os pacientes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido 

para participação do estudo (anexo I). O projeto de estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do IDPC (anexo II).  
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3.4 Período do estudo, critérios de inclusão e exclusão 

 

No período entre agosto/2017 e março/2018, foram incluídos 

consecutivamente todos os pacientes com diagnóstico de SCA no amplo 

espectro, ou seja, angina instável, IAMSSST ou IAMCSST e idade >18 anos 

admitidos na UCO. Foram excluídos pacientes internados na UCO com 

angina estável, pacientes que tiveram complicações após uma 

cinecoronariografia eletiva (exemplo, infarto periprocedimento), pacientes 

que tiveram diagnósticos alternativos após avaliação na UCO 

(tromboembolismo pulmonar, miocardite, outros quadros de dor torácica com 

cinecoronariografia normal). Os diagnósticos eram estabelecidos após 

discussão criteriosa dos casos com os cardiologistas responsáveis pela 

UCO.  

 

3.5 Critérios diagnósticos de SCA 

 

Foram utilizados critérios para diagnóstico de SCA baseados nas 

recomendações das diretrizes atuais (21, 22, 23). Para diagnóstico de 

IAMCSST, foram considerados pacientes com sintomatologia compatível 

com SCA, a presença de elevação persistente do segmento ST ≥1,0 mm em 

duas derivações contiguas do plano frontal ou de V4 a V6, ou ≥2,0 mm nas 

derivações V1 a V3, ou com bloqueio de ramo esquerdo novo ou 

presumivelmente novo, confirmado pela elevação de biomarcador de 

necrose miocárdica [troponina cardíaca I (TnI)] com pelo menos um valor 

acima do percentil 99 do limite superior do normal, com detecção de curva 

ascendente e/ou descendente. Quando o traçado do ECG demonstrou 

depressão do segmento ST, inversão de ondas T ou achados inespecíficos 

em traçados seriados, na presença da elevação de TnI, o diagnóstico de 
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IAMSSST foi confirmado. Quando a TnI foi negativa, na presença de quadro 

clínico compatível, o diagnóstico final foi angina instável. 

 

3.6 Classificação dos sangramentos 

 

Os sangramentos foram classificados segundo as escalas 

desenvolvidas e publicadas dos referidos escores de gravidade TIMI (8), 

GUSTO (9), ISTH (13) e BARC (14). Esses escores foram extensamente 

discutidos na introdução, páginas 2 a 6. Para a classificação de gravidade do 

sangramento dos pacientes do estudo, os critérios foram seguidos de modo 

objetivo e estrito como definido nos escores. Em casos duvidosos, era feita 

revisão do caso com o orientador do projeto de pesquisa. Para não ocorrer 

subestimação da incidência de sangramentos menores, além da coleta de 

dados do prontuário, os pesquisadores realizaram exame físico direcionado 

para pesquisa de sangramentos.  

 

3.7 Variáveis analisadas 

 

Foram analisadas as variáveis demográficas (idade, sexo), fatores de 

risco cardiovascular e comorbidades, medicações de uso prévio e uso 

hospitalar, informações do exame físico para classificação de gravidade 

clínica, variáveis hemodinâmicas simples (frequência cardíaca, pressão 

arterial sistólica e pressão arterial diastólica), antropometria (peso, altura, 

IMC), testes laboratoriais usualmente realizados como parte da prática 

clínica e protocolo habitual da UCO, procedimentos e tratamentos intra-

hospitalares, aspectos angiográficos incluindo vias de acesso radial ou 

femoral para realização dos estudos invasivos, e escores de risco GRACE 

(52) e CRUSADE (26). 
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3.8 Desfechos clínicos 

 

Definimos como desfechos clínicos primários de interesse os 

sangramentos e óbitos por todas as causas ocorridos na fase hospitalar e 

até 30 dias.  

 

3.9 Cálculo do tamanho amostral 

 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado com base em estudos 

prévios (1, 5, 10), os quais identificaram a incidência de sangramento em 

SCA de até 10% no seguimento em curto prazo, e a mortalidade de 2% a 

12%, entre pacientes sem sangramentos e com sangramentos, 

respectivamente.  Especificamos um poder de 90%, erro de 5%, alfa de 5%, 

e estimamos 280 casos como tamanho mínimo da amostra suficiente para 

ambos objetivos co-primários. Como margem de segurança conservadora 

para eventuais perdas de até 20%, a proposta era de incluir 350 pacientes 

no estudo. Utilizamos testes de significância bicaudais. O cálculo amostral 

foi desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Estatística e 

Epidemiologia do IDPC, e todas as análises foram realizadas com o referido 

setor. 

 

3.10 Análise estatística 

 

As distribuições das variáveis contínuas foram expressas como média 

(± desvio-padrão) ou mediana (com intervalo interquartil), conforme 

apropriado. As análises de comparações entre os grupos foram efetuadas 

por teste t de Student ou por método não paramétrico (teste de Kruskall-
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Wallis), quando apropriado. As distribuições das variáveis categóricas foram 

expressas como frequências e porcentagens, e as respectivas comparações 

foram realizadas por teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher, 

conforme apropriado. A análise do desfecho clínico co-primário de 

mortalidade total foi conduzida com base no tempo para ocorrência do 

evento a partir do início da SCA, e foi realizada pelo método de Kaplan-

Meier, com teste de log-rank para significância entre as curvas de 

distribuição de sobrevida. Regressão logística foi utilizada para determinar 

preditores independentes de sangramentos. Os preditores univariados com 

p<0,10 e variáveis com significado clínico foram incluídos em modelos 

multivariados com ajuste para covariáveis, com intenção de avaliar a 

associação independente entre sangramentos e mortalidade precoce através 

de modelos de risco proporcional de Cox. Estes incluíram todas as variáveis 

demográficas, laboratoriais, antropométricas, procedimentos e tratamentos 

prévios e hospitalares de admissão e angiográficas, potencialmente 

relacionadas ao risco de sangramentos em SCA. Os resultados foram 

expressos como razão de risco (hazard ratio) e IC 95%, e a capacidade 

discriminatória dos modelos foi calculada através do c-statistic (ou índice c).  
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4. Resultados 

 

4.1 População global 

 

Entre agosto de 2017 e março de 2018, foram incluídos 363 pacientes 

com diagnóstico confirmado de SCA na UCO. Dentre as características 

basais, a idade média (± DP) foi de 64,5 ± 10,3 anos, sendo 32,8% do sexo 

feminino. A prevalência de fatores de risco foi significante, com 85,1% dos 

pacientes com hipertensão arterial, 66,4% com dislipidemia e 43,3% com 

diabetes mellitus. Em relação aos antecedentes de doença arterial coronária, 

57% já apresentavam histórico de infarto prévio, 34,4% ICP prévia e 19% 

história de CRM. Vide mais detalhes em Anexos III (página 73).  

 Ao se considerar a classificação mais elevada da internação, 6,9% 

apresentaram Killip III ou IV, denotando a gravidade dos pacientes. O 

diagnóstico final da internação foi de SCASSST em 85,1% dos pacientes, 

sendo 41,6% de IAM sem elevação de segmento ST. Vide tabela 5 

 

Tabela 5 - Diagnóstico final na internação e classificação de Killip 

Diagnóstico final 

IAM com elevação de ST 14,9% 

IAM sem elevação de ST 41,6% 

Angina Instável 43,5% 

Classificação Killip-Kimball final 

Killip I 82,6% 

Killip II 10,5% 

Killip III 1,9% 

Killip IV 5% 

 

O desfecho primário do estudo (sangramentos) ocorreu em 19%. As 

classificações serão descritas em tópico seguinte (4.6.2). 

Dentre os demais desfechos hospitalares (tabela 6) destacam-se a 

ocorrência de óbito em 4,1%, IAM ou reinfarto em 15,4% e choque 

cardiogênico em 5%. Vide anexo III (página 73) com tabelas com descrições 

demográficas antecedentes, uso de medicações prévias e intra-hospitalares, 
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exames laboratoriais, procedimento e intervenções intra-hospitalares, 

escores de risco, etc. 

Tabela 6 - Desfechos clínicos hospitalares 

Desfechos Total (n=363) 

Óbito 4,1% 

Insuficiência renal agudaa 19,8% 

Insuficiência renal dialítica                           6,9% dos pacientes com IRA 

Sangramento 19% 

IAM/ReIAM 15,4% 

    IAM 4b (trombose de stent) 5,3% 

Angina recorrente 6,9% 

Insuficiência cardíaca 9,1% 

Choque cardiogênico 5% 

Parada cardiorrespiratória  5,2% 

Edema agudo de pulmão 3,6% 

Fibrilação atrial 6,3% 

Fibrilação ventricular 2,8% 

Necessidade de marcapasso 1,1% 

TVS 2,5% 

BAV de 2º grau 0,6% 

Insuficiência valvar grave 0,3% 

Complicação mecânica 0,3%  

AVE isquêmico 1,4% 

AVE hemorrágico 0,3% 

Sepse 6,1% 
AVE: acidente vascular encefálico; BAV: bloqueio átrio ventricular IAM: infarto agudo do miocárdio; IRA: 

insuficiência renal aguda; TVS: taquicardia ventricular sustentada.  

aDefinida como aumento de creatinina em 0,3 mg/dl ou 50% em relação ao basal, definição KDIGO. 

 

4.6.2 Características dos sangramentos 

 

O local mais comum de sangramento foi o sítio de punção (91,3%), 

sendo o sangramento associado à via femoral responsável por 66,6% 

desses sangramentos. Houve 2 pacientes com sangramento retroperitoneal, 

2 com tamponamento cardíaco e 1 com sangramento intracraniano. 

Necessidade de hemotransfusão por causa do sangramento ocorreu em 

8,7% e 5,8% dos pacientes foram submetidos a alguma intervenção com 

objetivo de hemostasia. 
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Tabela 7 - Características dos sangramentos 

Características Sangramento Total=69 

  Sítio de punção 91,3% 

           Sangramento femoral 66,6% 

           Sangramento radial 31,7% 

           Sangramento de ambos 1,6% 

  Trato gastrointestinal 4,3% 

  Tamponamento cardíaco 2,9% 

  Urinário 2,9% 

  Retroperitoneal 2,9% 

  Intracraniano 1,4% 

 ∆ Hemoglobina 1,95 (1,1-3) 

 ∆ Hematócrito 5,45 (3,6-8,9) 

 Necessidade de hemotransfusão 8,7% 

 Instabilidade hemodinâmica 8,7% 

 Necessidade de intervenção 5,8% 

 

4.6.3 Classificação dos sangramentos segundo definições de BARC, 

ISTH, GUSTO e TIMI 

 Na tabela 8, estão descritas as prevalências de sangramento na 

população total do estudo de acordo com as classificações. Utilizando-se o 

critério BARC, 6,4% pacientes apresentaram sangramentos BARC ≥ 3a, 

sendo que 2 (0,6%) pacientes apresentaram sangramentos fatais (BARC 5). 

As taxas de sangramentos graves foram de 1,9% segundo critério GUSTO, 

10,5% segundo critério ISTH e 2,5% por critério TIMI. 

Tabela 8 - Taxas de sangramento de acordo com as classificações 

Classificação de sangramento População total=363 

BARC   

 Tipo 1 0,5% 

 Tipo 2 12,1% 

 Tipo 3a 3,6% 

 Tipo 3b 2,2% 

 Tipo 3c 0 

 Tipo 4 0 

 Tipo 5a 0,3% 

 Tipo 5b 0,3% 

GUSTO   

 Menor 16,5% 

 Moderado 0,5% 

 Grave 1,9% 
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Classificação de sangramento População total=363 

ISTH   

 Menor  8,5% 

 Maior 10,5% 

TIMI   

 Mínimo 2,5% 

 Menor 3,6% 

 Maior 2,5% 

 

 

De todos os sangramentos (69 no total), 2,8% foram fatais (BARC 5) e 

33% foram BARC ≥ 3. Segue descrição na figura 2. 

 

Figura 2: Classificação dos sangramentos segundo o escore de BARC
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 Ao se utilizar o critério GUSTO, observa-se a ocorrência de 10,1% de 

sangramentos graves dentre os casos de sangramentos (figura 3). 

 

Figura 3: Classificação dos sangramentos segundo o escore de GUSTO

 

 

Segundo a classificação do ISTH, há ocorrência de sangramentos 

maiores em 55,1% dos casos de sangramentos (figura 4).  

 

Figura 4: Classificação dos sangramentos segundo o escore de ISTH
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 Utilizando-se o critério TIMI há taxa de 13% de sangramentos maiores 

(figura 5). 

Figura 5: Classificação dos sangramentos segundo o escore de TIMI

 

 

4.7 Variáveis e desfechos de sangramentos 

 

 4.7.1 Características basais e sangramentos 

 

 As características dos pacientes são expressas na tabela 9. Em 

comparação com o grupo sem desfecho, o sexo feminino foi fator de risco 

para sangramento, sendo que dos pacientes que tiveram algum 

sangramento, 50,7% eram mulheres versus 28,6% de mulheres entre os 

pacientes sem sangramentos (p=0,001). Dentre os homens, 13,9% 

apresentaram algum tipo de sangramento versus 29,4% das mulheres 

(p=0,001).  Os demais fatores de risco para DAC, antecedentes de doenças 

cardiovasculares e dados à admissão foram similares entre os grupos.   

 Os pacientes com sangramento apresentaram pico de troponina mais 

elevado (mediana 1,5 vs. 0,72, p=0,02). Para os demais exames, foram 

considerados os resultados de admissão hospitalar. Os pacientes com 

sangramento apresentaram níveis menores de fibrinogênio (mediana 325 vs. 

336, p=0,05). Os valores iniciais de Hb, Ht, RNI e TTPa foram similares entre 

os grupos. 
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Tabela 9 - Características clínicas e sangramentos 

Variável Sangramento 
(n=69) 

Sem sangramento 
(n=294) 

P 

Idade 65,7 ± 10,9  64,2 ± 10,1 0,29 

Sexo Feminino 50,7% 28,6% 0,001 

Tempo de internação (dias) 5,5 (4,2 – 9) 5,3 (3,5 – 9,6) 0,35 

Antecedentes 

Hipertensão arterial 82,6% 85,7% 0,57 

Dislipidemia 59,4% 68% 0,21 

Diabetes mellitus 44,9% 42,9% 0,78 

Tabagismo atual  36,2% 38,8% 0,18 

Obesidade 30,4% 26,5% 0,55 

IMC, kg/m2 27,9 ± 3,9 27,8 ± 4,8 0,52 

IRC, ClrCr <60 ml/min 24,6% 17% 0,16 

ClCr inicial, por CKD-Epi 74,6 ± 25,4 79,1 ± 26,4 0,16 

Antecedentes cardiovasculares 

IAM prévio 63,8% 55,4% 0,22 

ICP prévia 36,2% 34% 0,77 

CRM prévia 26,1% 17,3% 0,12 

Angina prévia  20,3% 13,3% 0,18 

ICC 15,9% 12,9% 0,55 

DAOP 7,2% 5,1% 0,55 

AVE 2,9% 4,8% 0,75 

Dados à admissão hospitalar 

PAS, mmHg 140 (128 – 150) 137 (120 – 160) 0,48 

PAD, mmHg 81 (70 – 90) 80 (70 – 90) 0,85 

FC, bpm 73 (63 – 83) 71 (65 – 84) 0,55 

∆t QC – Hospitalização, mina 298 (120 – 791) 275 (115 – 825) 0,97 

Exames complementares 

FEVE 53,5 ± 11,2 50,5 ± 12,1 0,08 

Creatinina 0,9 (0,8 – 1,2) 1 (0,8 – 1,1) 0,91 

TnI pico 1,5 (0,2 – 16,3) 0,72 (0,07 – 7,3) 0,02 

Glicemia 128 (110 - 172) 128 (102 - 172) 0,79 

Hemoglobina 14 (12,2 - 15,6) 14,2 (13,1 - 15,3) 0,46 

Hematócrito 42,9 (38,2 - 46,5) 43,5 (40,1 - 45,9) 0,55 

RNI 1 (0,9 - 1,1) 1,1 (1 - 1,1) 0,58 

TTPa relação 0,9 (0,9 - 1,1) 1 (0,9 - 1,1) 0,41 

Leucócitos  9870 (7390 - 12035) 8895 (7375 - 11180) 0,18 

Plaquetas, x103 224 (178 - 249) 216,5 (183 - 258) 0,77 

Fibrinogênio 325 (257 - 375) 336 (287 - 414) 0,05 

Proteína C Reativa 0,8 (0,5 - 1,9) 0,8 (0,5 - 1,7) 0,45 
AVE: acidente vascular encefálico; CRM: cirurgia de revascularização miocárdica; DAOP: doença arterial obstrutiva 
periférica; FC: frequência cardíaca; IAM: infarto agudo do miocárdico; ICC: insuficiência cardíaca congestiva; ICP: 
intervenção coronariana percutânea; IMC: índice de massa corpórea; IRC: insuficiência renal crônica; PAD: pressão 
arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica; TnI: troponina cardíaca I. 
a∆t QC: tempo do início dos sintomas até hospitalização.  
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4.7.2 Classificação de Killip-Kimball, diagnóstico final de SCA e 

sangramentos 

 

 Não houve diferença significante entre os diagnósticos finais entre os 

grupos com e sem sangramento. Os pacientes com sangramento tiveram 

maior ocorrência de classificação clínica Killip III/IV, porém, sem significância 

estatística (11,6% vs. 5,8%, p=0,09) - vide tabela 10. 

 

Tabela 10 - Classificação de Killip e diagnóstico final em sangramentos 

Variável Sangramento 
n=69 

Sem sangramento 
n=294 

P 

Diagnóstico final 

   IAM com elevação de ST 20,3% 13,6% 0,18 

   IAM sem elevação de ST 43,5% 41,2% 0,78 

   Angina Instável 36,2% 45,2% 0,18 

Classificação Killip final 

   Killip I 79,7% 83,3% 0,64 

   Killip II 8,7% 10,9% 0,75 

   Killip III/IV 11,6% 5,8% 0,09 

 

4.7.3 Via de acesso para a estratégia invasiva e sangramentos 

 

 Na figura 6 demonstra-se que as taxas de sangramentos totais em 

pacientes que fizeram uso de acesso femoral (25%) ou de tentativa de 

acesso radial e migração para punção femoral  (50%) foram estatisticamente 

superiores aos sangramentos totais em pacientes em que se usou acesso 

radial isoladamente (13,2%), p<0,001.   
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Figura 6: Via de acesso para a estratégia invasiva e sangramentos totais 

 

 

4.7.4 Uso de medicações e sangramentos 

 

 A tabela 11 mostra que o uso prévio de medicações foi distribuído de 

forma balanceada entre os grupos. Dentre as medicações de uso intra-

hospitalar, o uso de abciximab se associou com aumento nominal de 

sangramento (10,1% vs. 4,4%, p=0,076). 

 

 

Tabela 11 – Medicações prévias e intra-hospitalares 

Variável Sangramento 
(n=69) 

Sem sangramento 
(n=294) 

P 

Medicações prévias    

   AAS 69,6% 72,4% 0,65 

   Clopidogrel 27,5% 28,6% 1,0 

   Estatina 69,6% 69,7% 1,0 

   Betabloqueador 66,7% 65,6% 1,0 

   IECA 34,8% 34 1,0 

   BRA 33,3% 33% 1,0 

   Antidiabético oral 33,3% 36,4% 0,67 

   Insulina 14,5% 12,9% 0,69 

   Varfarina 2,9% 2,4% 0,68 

Medicações hospitalares    

Antiplaquetários    

    AAS 100% 100%  

    Clopidogrel 95,7% 93,5% 0,77 

    Ticagrelor 8,7% 8,5% 1,0 
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Variável Sangramento 
(n=69) 

Sem sangramento 
(n=294) 

P 

    Abciximab 10,1% 4,4% 0,076 

Anticoagulantes    

    HBPM 92,8% 92,2% 1,0 

    HNF 75,4% 70,1% 0,46 

    Fondaparinux 5,8% 5,1% 0,76 

    Varfarina 4,3% 1,4% 0,12 

Outros    

    Estatina 100% 100%  

    Betabloqueador 97,1% 93,2% 0,27 

    IECA 59,4% 58,2% 0,89 

    BRA 39% 32,7% 0,66 

    Nitrato oral 31,9% 37,8% 0,41 

    Nitrato intravenoso 31,9% 27,6% 0,46 

    Insulina 43,5% 38,4% 0,49 
AAS: ácido acetilsalicílico; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina II; HBPM: heparina de baixo peso 

molecular; HNF: heparina não fracionada; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina 

 

 

4.7.5 Avaliação dos escores de risco em pacientes com sangramento 

Não houve diferença significante entre os riscos de óbito hospitalar 

(GRACE) e riscos de sangramento maior (CRUSADE) entre os pacientes 

com sangramento versus sem sangramento (tabela 12). 

Tabela 12 - Escores de GRACE e CRUSADE  

Variável Sangramento 
n=69 

Sem sangramento 
n=294 

P 

GRACE    

Baixo (Grace 1-108) 33,3% 39,5% 0,79 

Intermediário (Grace 109-140) 39,1% 37,4% 0,54 

Alto (Grace 141-372) 27,5% 23,1% 0,59 

CRUSADE    

Muito baixo (Risco de sangramento 3,1%) 34,8% 36,7% 0,20 

Baixo (Risco de sangramento 5,5%) 20,3% 29,9% 0,42 

Moderado (Risco de sangramento 8,6%) 21,7% 17,7% 0,18 

Alto (Risco de sangramento 11,9%) 10,1% 8,8% 0,15 

Muito alto (Risco de sangramento 19,5%) 13% 6,8% 0,25 
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 Em análise de curvas ROC para avaliação de escores GRACE e 

CRUSADE e associação com sangramento maior, observamos para o 

GRACE hospitalar c-statistic de 0,70, p=0,04 (IC 95% 0,57-0,82) e para o 

CRUSADE c-statistic 0,63, p=0,05 (IC 95% 0,50-0,77).  

Figura 7: Curvas ROC para associação entre GRACE e CRUSADE e 

sangramentos maiores
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4.7.6 Associação de sangramentos com desfechos hospitalares 

 

 Os pacientes com sangramento apresentaram maior ocorrência de 

óbito (8,7% vs. 3,1%, p=0,04) e edema agudo pulmonar (8,7% vs. 2,4%, 

p=0,02). Houve maior ocorrência de insuficiência renal aguda nominal no 

grupo com sangramento (27,5% vs. 18%, p=0,09). Vide tabela 13. 

 

Tabela 13 - Associações de desfechos clínicos com sangramentos 

Desfechos Sangramento 
n=69 

Sem sangramento 
n=294 

P 

Óbito 8,7% 3,1% 0,04 

Choque cardiogênico 5,8% 4,8% 0,75 

EAP 8,7% 2,4% 0,02 

Fibrilação atrial 5,8% 6,5% 1 

Angina recorrente 11,6% 5,8% 0,11 

AVE 1,4% 1,4% 1 

IRAa 27,5% 18% 0,09 

Balão intra-aórtico 5,8% 2,7% 0,25 
AVE: acidente vascular encefálico; EAP: edema agudo pulmonar; IRA: Insuficiência renal aguda; PCR: parada 

cardiorrespiratória. aDefinida como aumento de creatinina em 0,3 mg/dl ou 50% em relação ao basal, definição 

KDIGO. 

 

4.7.7 Avaliação do desfecho óbito de acordo com as classificações de 

sangramentos 

 A figura 8 mostra a ocorrência de óbitos de acordo com os tipos de 

sangramentos, segundo a classificação BARC. Ocorreram 3,1% de óbitos 

em pacientes sem sangramento (BARC 0) versus 37,5% no grupo com 

sangramento BARC 3b (p<0,001). Houve 2 casos de sangramento fatal (tipo 

5 de BARC). 
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Figura 8: Ocorrência de óbito de acordo com a classificação de 

sangramento segundo critério BARC 

 

 

 A figura 9 demonstra as taxas de óbito de acordo com a classificação 

GUSTO. As taxas de óbito foram de 3,1% no grupo sem sangramento, 1,7% 

no grupo com sangramento menor e 71,4% no grupo com sangramento 

grave, com significância estatística (p<0,001). 

Figura 9: Ocorrência de óbito de acordo com a classificação de 

sangramento segundo critério GUSTO 
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 Avalia-se, na figura 10, de acordo com os critérios de ISTH, que as 

taxas de óbito foram significativamente mais elevadas no grupo com 

sangramento maior do que no grupo sem sangramento (15,8% vs. 3,1%, 

p<0,001). 

Figura 10: Ocorrência de óbito de acordo com a classificação de  

sangramento do critério ISTH 

          

  

Na figura 11, observa-se que os pacientes com sangramento maior 

segundo o critério TIMI apresentaram taxa de óbito de 55,6% vs. 2,1% em 

pacientes com sangramento mínimo e 3,1% em pacientes sem sangramento 

(p<0,001).  

 

Figura 11: Taxas de óbito de acordo com a classificação de sangramento de 

TIMI 
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 Na figura 12, observam-se as curvas ROC das classificações de 

sangramentos para avaliar mortalidade entre os pacientes com 

sangramentos. As curvas são superponíveis com c-statistics similares: 

BARC 0,87 (p=0,002), GUSTO 0,9 (p=0,001), TIMI 0,87 (p=0,003) e ISTH 

0,93 (p<0,001). 

Figura 12: Curvas ROC para avaliar classificações de sangramentos para 

avaliar óbitos em pacientes com sangramentos 

 

 

 

 

 

4.7.8 Curvas de Kaplan-Meier de probabilidade de sobrevida 

 

 A probabilidade de sobrevida livre de evento clínico pré-especificado 

(óbito por todas as causas) foi analisada pelo tempo de seguimento e 

ocorrência do primeiro evento através de curvas de Kaplan-Meier. Os 

pacientes com sangramento apresentaram risco significantemente maior 
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para óbito em comparação com aqueles sem sangramento (HR 3,71, IC 95% 

1,24-11,05, p=0,011) - vide figura 13. 

 

 

Figura 13: Curva de Kaplan-Meier por sangramentos totais (cor verde) 

 

 

 

 

 

 

 

 Os pacientes com sangramento maior (curva em amarelo) 

apresentaram maior risco de óbito (HR 5,7, IC 95% 3,24-12,05p=0,001). 

Porém, os pacientes com sangramentos menores (curva em verde) não 

tiveram maior risco de óbito em relação aos pacientes sem sangramento 

(curva em azul). Vide figura 14. 
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Figura 14: Curva de Kaplan-Meier por tipos de sangramentos 

 

 

 

4.7.9 Modelos de regressão logística múltipla de Cox 

 

 Para a análise de regressão multivariada de Cox, foram utilizadas as 

variáveis com preditores univariados com p-valor <0,10 e variáveis com 

significado clínico. Foi utilizado o processo de Backward Stepwise para os 

modelos até identificação das variáveis independentes de risco para a 

ocorrência de sangramentos totais e sangramentos maiores. Foram 

incluídas as seguintes variáveis, dentre outras: idade, sexo, IMC, 

antecedentes como diabetes, hipertensão arterial, doença arterial periférica 

prévia, níveis iniciais de (hemoglobina, hematócrito, INR, TTPa, 

fibrinogênio), clearance de creatinina, sítio de punção, medicamentos 

utilizados, complicações como insuficiência renal aguda, maior Killip da 

internação, diagnóstico final da internação, etc. Após ajustes para esses 

fatores, o sexo feminino (OR 2,13, IC95% 1,11-4,08), p=0,021) , baixos 

níveis de fibrinogênio (OR 1,01, IC 95% 1,01-1,02, p=0,01) uso de abciximab 

 



46 

 

(OR 3,7, IC 95% 1,18-11,75, p=0,025) e utilização de acesso femoral 

(p=0,001) ou radial seguido de femoral  (OR 4,38, IC 95% 1,32-14,5, 

p=0,015) para cinecoronariografia foram associados a aumento de 

sangramentos. O uso de acesso radial foi associado a menor chance de 

sangramentos (OR 0,44, IC 95% 0,22-0,89, p=0,024). Os casos de 

necessidade de uso dos dois acessos ocorreram em situações de acesso 

inadequado via radial, sendo necessário o uso posterior de acesso femoral. 

Vide tabela 14. 

Tabela 14 – Regressão logística múltipla para sangramentos totais 

Desfechos Sangramento 
n=69 

Sem sangramento 
n=294 

OR  P 

Sexo feminino 50,7% 28,6% 2,13 0,021 

Fibrinogênio 
 (redução de 10) 

325 (257 - 375) 336 (287 - 414) 1,01 0,001 

Uso de abciximab 10,1% 4,4% 3,72 0,025 

Sítio de punção femoral  
(variável referência) 

59,4% 47,1%  0,001 

Sítio de punção radial 29% 49,8% 0,44 0,024 

Ambos os sítios 11,6% 3% 4,38 0,015 

IRAa 27,5% 18% 1,94 0,068 
IRA: Insuficiência renal aguda aDefinida como aumento de creatinina em 0,3 mg/dl ou 50% em relação ao basal, 

definição KDIGO. 

 

 

 Também foi realizada análise de regressão multivariada de Cox para 

se avaliar fatores associados a mortalidade global. Foram variáveis 

independentes associadas a óbito: sexo feminino (OR 8,58, IC95% 2,06-

35,6, p=0,03), presença de sangramentos (OR 7,78, IC 95% 2,08-29,12, 

p=0,02) e choque cardiogênico (OR 179, IC 95% 30-1049, p<0,001).  
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5. Discussão 

 

Nesse estudo de avaliação da ocorrência de sangramentos em 

pacientes com SCA, os quais foram tratados conforme recomendações 

baseadas em diretrizes contemporâneas, detectamos uma relação direta e 

consistente entre os sangramentos graves e óbito intra-hospitalar e até 30 

dias. Os sangramentos menores não foram associados ao aumento do 

desfecho mortalidade.   

A mortalidade total foi 4,1%, sendo que 2 pacientes (13,3% de todos 

os óbitos) considerados como relacionados a um sangramento (fatal), isto é, 

com relação causal direta com o óbito (BARC 5). Os sangramentos BARC ≥ 

3b foram associados a aumento estatisticamente significante de óbitos, 

sendo um dado consistente em vários estudos (17, 18). Ndrepepa et al. 

verificaram que sangramentos BARC ≥ 2 também foram associados ao 

aumento de mortalidade (16). 

Os pacientes que apresentaram sangramentos graves tiveram chance 

de óbito muito elevada se comparados aos que não apresentaram 

sangramento. Segundo a classificação ISTH, 15,8% dos pacientes que 

apresentaram sangramentos maiores tiveram desfecho de óbito versus 3,1% 

da população sem sangramento. Esses dados estão de acordo com estudos 

prévios, em que a ocorrência de sangramento maior esteve relacionada a 

aumento de 3 a 5 vezes de chance de óbito (1, 5, 48). Em análise dos 

estudos do grupo OASIS (1), os pacientes com sangramento maior 

apresentaram 12,5% de óbitos versus 2,5% no grupo sem sangramento. No 

registro GRACE (19), os pacientes com sangramento maior tiveram maior 

mortalidade, 18,6% vs. 5,1%, p<0,001.  

As taxas de óbitos em sangramentos graves segundo os critérios 

GUSTO e TIMI foram de 71,4% e 55,6% respectivamente, bem mais 

elevadas que as taxas de 15,8% do critério ISTH. Essa observação é 

explicada pelo fato de que a classificação de sangramentos maiores 
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segundo critério de ISTH é bem mais abrangente, englobando sangramentos 

com necessidade de hemotransfusão ≥ 2 concentrados de hemácias ou 

quedas de Hb ≥ 2 g/dL (13), de tal modo que a ocorrência de sangramentos 

maiores é mais elevada pela classificação ISTH. 

  Os mecanismos pelos quais os sangramentos maiores estão 

relacionados ao óbito são diversos. Em nosso estudo, houve 2 casos de 

sangramentos fatais (BARC 5) com relação causal direta entre o 

sangramento e óbito. Foram situações de sangramento intracraniano 

extenso levando à morte encefálica, e sangramento retroperitoneal com 

choque circulatório súbito. Além dos sangramentos fatais, em 8,7% dos 

casos, o sangramento grave evoluiu com instabilidade hemodinâmica, 

podendo ter culminado com outras disfunções orgânicas. Em 5,8% dos 

sangramentos houve necessidade de intervenção cirúrgica para realização 

de hemostasia (exemplo, necessidade de realização de fasciotomia devido à 

síndrome compartimental gerada por sangramento em sítio de punção). Dos 

pacientes submetidos à intervenção cirúrgica, existiram situações com 

necessidade de suspensão de medicações antitrombóticas, ocorrendo casos 

de trombose aguda de stent. É bem estabelecido que a necessidade de 

suspensão de medicações antitrombóticas está associada ao aumento de 

mortalidade (1, 36). Além disso, 8,7% dos pacientes receberam alguma 

hemoderivado. A taxa de transfusões também foi de 10% no estudo 

CRUSADE (51). Em análise global dos estudos GUSTO (2), a necessidade 

de hemotransfusão em pacientes com SCA esteve associada ao aumento de 

mortalidade em 30 dias (8% vs. 3%, p<0,001).  

Todos os critérios utilizados para classificação de sangramento 

(BARC, GUSTO, TIMI e ISTH) foram capazes de discriminar o evento óbito 

intra-hospitalar, com curvas ROC superponíveis e com ótima capacidade 

discriminatória. Esses critérios já foram comparados prospectivamente, 

tendo sido equivalentes em alguns estudos como PRODIGY (17) e TRACER 

(18), porém, em outros estudos, os critérios BARC apresentaram melhor 

discriminação da mortalidade (15).  
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 O sangramento também esteve associado ao aumento de edema 

agudo pulmonar (8,7% vs. 2,4%, p=0,02). Além disso, os pacientes com 

sangramento apresentaram maior associação nominal com ocorrência de 

classes Killip III/IV (11,6% vs. 5,8%, p=0,09) e de insuficiência renal aguda 

(27,5% vs. 18%, p=0,09). Esses dados estão de acordo com diversos 

estudos que demonstraram aumento significativo de complicações 

associadas a sangramentos (5, 7, 15).  

A taxa de sangramento total foi de 19%, estando em concordância 

com incidências relatadas em estudos prévios (4, 5). Ao se avaliar a 

presença de sangramentos maiores, em nosso estudo, 1,9 % dos pacientes 

apresentaram sangramento grave de acordo com a classificação de GUSTO, 

10,5% dos pacientes pelo ISTH e 2,5% pelo critério do TIMI. O critério BARC 

não possui corte definido para definição de sangramento maior, sendo que 

neste estudo, 6,4% dos pacientes apresentaram sangramento BARC ≥ 3a.  

Portanto, constatamos as variações nas taxas de sangramento grave 

conforme os critérios de gravidade utilizados. Em análises prévias também 

se demonstram essas variações, com sangramento grave variando entre 2-8 

% nos estudos REPLACE-2 de acordo com a classificação utilizada (11).  

 Os locais mais frequentes de sangramento foram os sítios de punção 

vascular (91,3%), sendo que 66,6% foram decorrentes de sangramento em 

via de acesso femoral. Os outros locais de sangramento em ordem 

decrescente foram: trato gastrointestinal (4,3%), tamponamento cardíaco 

(2,9%), retroperitoneal (2,9%), geniturinário (2,9%) e intracraniano (1,4%), 

estando em coerência com estudos mais recentes (5, 20). No estudo 

GRACE (19), com maior uso de trombolíticos, 31% dos sangramentos foram 

do trato gastrointestinal e 6% retroperitoneais. 

 Quando avaliamos a via de acesso para estratégia invasiva, 

observamos incidência de sangramentos totais de 50% em pacientes com 

uso de sítios radial e femoral e 25% de sangramentos em pacientes com uso 

de punção femoral versus 13,2% de sangramentos em pacientes com uso 
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exclusivo de via radial, p<0,001. O uso de dois sítios de punção ocorreu em 

situações de tentativa de acesso radial sem sucesso, tendo sido modificado 

para acesso femoral. Essa questão da via de acesso já foi adequadamente 

estudada na literatura. Inicialmente, o estudo RIVAL (20) demonstrou que o 

uso de acesso radial reduziu em cerca de 50% os sangramentos maiores em 

relação ao acesso femoral. Mais recentemente, o estudo clínico multicêntrico 

MATRIX (33) demonstrou que o acesso radial apresentou redução 

significante de sangramento maior (1,6% vs. 2,3%, p=0,01), além de 

redução de mortalidade total (1,6%, vs. 2,2%, p=0,045).  

 Em nosso estudo, o sexo feminino foi fator de risco significativo para 

sangramento, sendo que 29,4% das mulheres versus 13,9% dos homens 

apresentaram algum sangramento. As razões pelas quais as mulheres 

apresentam maior risco de sangramento são incertas; no registro GRACE 

(19), as mulheres apresentaram 43% maior chance de sangramento 

hospitalar. O sexo feminino está incluído como importante fator de risco para 

sangramento no escore de risco CRUSADE (26).  

Após regressão logística múltipla, o uso de abciximab e baixos níveis 

de fibrinogênio também se associaram com aumento de sangramento. No 

estudo EPIC, o desfecho composto de sangramentos e necessidade de 

cirurgia em decorrência do sangramento foi mais elevado no grupo com 

abciximab (21,8% vs. 9,1%, p<0,001) (53). Em avaliação de séries de casos, 

também se observou aumento de sangramentos com abciximab (16,7% vs. 

6,5%, p<0,001) (54).   

O clearance de creatinina foi nominalmente menor no grupo de 

pacientes com sangramento. A insuficiência renal é um fator de risco 

clássico para sangramento, estando presente nos critérios de sangramento 

CRUSADE (26) e ACUITY (25). 

Após análise por regressão logística múltipla, o sexo feminino, 

ocorrência de sangramentos e choque cardiogênico foram fatores de risco 

independentes para óbito, condizente com dados prévios (21-23) e 
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ressaltando o impacto negativo de sangramentos, e de modo independente, 

mesmo após ajuste para covariáveis importantes relacionadas a mortalidade 

em SCA. 

  

 Limitações e aspectos positivos  

Há limitações esperadas inerentes a estudos observacionais, 

podendo ocorrer vieses de seleção. Para reduzir tais vieses, ou outros não 

completamente elucidados, esforços foram realizados para recrutamento 

consecutivo e prospectivo dos pacientes elegíveis, com preenchimento de 

banco de dados digital padronizado.  

O estudo reflete a prática clínica diária e habitual do instituto, sendo 

que os pacientes foram manejados de acordo com protocolos e expertise 

local. Destacamos no estudo a inclusão de SCA no seu amplo espectro, 

sendo que 95% dos pacientes foram submetidos à cinecoronariografia, com 

identificação de 30% de pacientes com doença multiarterial (≥ 3 vasos 

epicárdicos acometidos). Salientamos, também, que a amostra foi derivada 

de uma população com várias comorbidades, sendo que 57% apresentavam 

histórico de IAM e 53% foram previamente submetidos à intervenção 

coronária percutânea ou cirurgia de revascularização miocárdica.  

Ressaltamos, também, que o manejo foi adotado de acordo com as 

diretrizes atuais, com o uso de AAS e estatina em todos os pacientes, além 

de elevada utilização de um segundo antiplaquetário e de anticoagulantes 

padronizados.  

Além disso, realizamos o cálculo amostral a priori, o qual previa 

população de 280 pacientes para as premissas estatísticas utilizadas, e 

incluímos número suficiente para as análises pré-especificadas.  

 O estudo salienta a importância da vigilância com os eventos de 

sangramento em SCA, tendo em vista o aumento de morbimortalidade 

associadas. Há um grande desafio em se encontrar o equilíbrio entre 
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segurança e eficácia no tratamento com medicações antiplaquetárias e 

anticoagulantes, ressaltando-se a importância do uso sistemático de 

medidas preventivas de sangramento, sobretudo nas populações de alto 

risco.  
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6. Conclusões 

Nessa população de amplo espectro de SCA com tratamento 

contemporâneo, mostrou-se significativa prevalência de sangramentos, na 

maioria de classificação não grave, compatível com a literatura.   

O sangramento maior apresentou associação significante e direta com 

o desfecho óbito intra-hospitalar e em até 30 dias.  

O sexo feminino, a utilização de via de acesso femoral, o uso de 

abciximab e baixos níveis de fibrinogênio foram fatores de risco significantes  

e independentes para sangramentos. 
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Anexos 

Anexo I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexos III - Tabelas 

 
Tabela 15 - Descrição das características clínicas dos pacientes 

Variável Total (n=363) 

Demografia 

Idade 64,5 ± 10,3 

Sexo Feminino 32,8% 

Antecedentes 

Hipertensão arterial 85,1% 

Dislipidemia 66,4% 

Diabetes mellitus 43,3% 

Tabagismo atual  38,3% 

Tabagismo prévio 21,2% 

História familiar de DAC precocea 32% 

Obesidade, IMC ≥ 30 kg/m2 27,3% 

Insuficiência renal crônica,b 18,5% 

Clearance de creatinina, por CKD-Epi
  82 ± 26,3 

Sedentarismo 86,8% 

Antecedentes cardiovasculares 

IAM prévio 57% 

ICP prévia  34,4% 

CRM prévia 19% 

Angina prévia  14,6% 

Insuficiência cardíaca congestiva 13,5% 

DAOP 5,5% 

Acidente vascular encefálico 4,4% 

Dados antropométricos 

IMC, kg/m2 27,4 (24,9 - 30,1) 

Peso, Kg 75 (67 - 85) 

PAS, mmHg 139 (120 - 156) 

PAD, mmHg 80 (70 - 90) 

Variável Total (n=363) 

FC, bpm 72 (65 - 84) 

∆t QC - Hospitalização, minc 279 (117-800) 

Dor torácica 94,5% 

Dispnéia  39,7% 

Sudorese 34,7% 

Náuseas 30% 

Choque circulatório 0,8% 

Parada cardiorrespiratória 0,3% 

Eletrocardiograma à admissão 

Alterado 69,7% 

  Inversão de onda T 39,9% 

  Onda Q 27,3% 

  Elevação de ST > 1 mm 14,9% 

  Depressão de ST > 0,5 mm 16,6% 

  Padrão plus-minus em parede 
anterior 

7,9% 

  Elevação transitória de ST 1,9% 
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Variável Total (n=363) 

  Bloqueio de ramo esquerdo 5,9% 

  Bloqueio de ramo direito 1,6% 

  Fibrilação/Flutter atrial 3,5% 
CRM: cirurgia de revascularização miocárdica; DAC: doença arterial coronariana; DAOP: doença arterial obstrutiva 
periférica; FC: frequência cardíaca; ICP: intervenção coronariana percutânea; IMC: índice de massa corpórea; PAD: 
pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica; TnI: troponina cardíaca I. 
aDAC precoce considerado como familiar de primeiro grau (homem < 55 anos e mulher < 65 anos). 
bInsuficiência renal crônica, considerado clearance de creatinina de base < 60ml/min.  
c∆t QC: tempo do início dos sintomas até hospitalização. 

 

Tabela 16 - Exames laboratoriais à admissão hospitalar 

Variável Total (n=363) 

Exames laboratoriais à admissão 

Creatinina 1,0 (0,8 - 1,1)  

TnI pico 0,88 (0,09 - 8,2) 

Glicemia 128 (106 - 172) 

Hemoglobina 14,2 (13 - 15,3) 

Hematócrito 43,3 (40 - 46) 

RNI 1,05 (1 - 1,12) 

TTPa relação 1 (0,9 - 1,1) 

Leucócitos  9004 (7370 - 11290) 

Plaquetas, x103 219 (183 - 257) 

Fibrinogênio 335 (282 - 404) 

Proteína C Reativa 0,8 (0,5 - 1,7) 

Sódio 139 (137 - 141) 

Potássio 4,5 (4,1 - 4,8) 
RNI: razão normatizada internacional; TnI: troponina cardíaca I; TTPa: tempo de tromboplastina parcial ativada 

  
Tabela 17 - Uso prévio de medicamentos 

Variável Total (n=363) 

Uso prévio de medicamentos 

AAS 71,9% 

Clopidogrel 28,4% 

Estatina 69,7% 

Beta bloqueador 65,8% 

Diurético 35,3% 

IECA 34,2% 

BRA 33,1% 

Nitrato 33,1% 

ACC 25,1% 

Antidiabético oral 35,8% 

Insulina 13,2% 

Amiodarona 2,5% 

Varfarina 2,5% 

DOAC 0,9% 
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Tabela 18 - Terapia farmacológica hospitalar 

Variável Total (n=363) 

Uso hospitalar de medicamentos 

Antiplaquetários  

    AAS 100% 

    Clopidogrel 93,9% 

    Ticagrelor 8,5% 

    Abciximab 5,5% 

Anticoagulantes  

    HBPM 92,3% 

    HNF 71,1% 

    Fondaparinux 5,2% 

Outros  

    Estatina 100% 

    Beta bloqueador 93,9% 

    IECA 58,4% 

    Diurético 39,4% 

    Nitrato oral 36,6% 

    Nitrato endovenoso 28,4% 

    ACC 32,5% 

    BRA 32% 

Uso hospitalar de medicamentos 

    Amiodarona 6,6% 

    Insulina 39,4% 
AAS: ácido acetilsalicílico; ACC: antagonista do canal de cálcio; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina II; 
HBPM: heparina de baixo peso molecular; HNF: heparina não fracionada; IECA: inibidor da enzima conversora de 
angiotensina 

 
 
 
Tabela 19 - Procedimentos e intervenções hospitalares realizadas 

Variável Total (n=363) 

Exames diagnósticos 

Cintilografia miocárdica 8,2% 

Ressonância cardíaca 1,1% 

Angiotomografia de coronárias 0,5% 

Ecocardiograma 90,3% 

FEVE pelo ecocardiograma 51,2 ± 11,9  

       FEVE ≤ 40% 22% 

       FEVE 41-53% 18,4% 

       FEVE ≥ 54% 52,3% 

Cinecoronariografia 95,6% 

      Acesso femoral 45,5% 

      Acesso radial 43,5% 

      Acesso radial e femoral 4,6% 

      Exame externo 4,3% 

  DAC ≥ 50 % de estenose  

      1 34,4% 

      2 30% 
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Variável Total (n=363) 

      3 25,1% 

      ≥ 4 5,2% 

Intervenções terapêuticas 

ICP, % dos submetidos a cinecoronariografia 60% 

      1 stent 68,3% 

      > 1 stent 31,7% 

      Stent farmacológico 100% 

CRM, % dos submetidos a cinecoronariografia 14,9% 

      Uso de MIE 94% 

      Uso de MID 1,8% 

      Uso de ponte de safena 96,2% 

      EUROSCORE II 1,1 (1,1 - 3,5) 

      STS escore 0,8 (0,5 - 2,3)  

Vasos tratados na CRM  

      1 3,7% 

      2 22,6% 

      3 56,6% 

      > 3 18,8% 

Uso de balão intra-aórtico 3,3% 
ADA: artéria descendente anterior; ACD: artéria coronária direita; ACX: artéria circunflexa; CRM: cirurgia de 
revascularização miocárdica; DAC: doença arterial coronariana;  
FEVE: fração de ejeção de ventrículo esquerdo; ICP: intervenção coronariana percutânea; MIE: mamária interna 
esquerda; MID: mamária interna direita; TCE: tronco de coronária esquerda. 

 

 

Tabela 20 - Escores de risco GRACE e CRUSADE 

Variável Total (n=363) 

Risco de óbito hospitalar segundo GRACE 

GRACE  

Baixo (Grace 1-108) 38,3% 

Intermediário (Grace 109-140) 37,7% 

Alto (Grace 141-372) 24% 

Risco de sangramento grave hospitalar segundo CRUSADE 

CRUSADE  

Muito baixo (Risco de sangramento 3,1%) 36,4% 

Baixo (Risco de sangramento 5,5%) 28,1% 

Moderado (Risco de sangramento 8,6%) 18,4% 

Alto (Risco de sangramento 11,9%) 9,1% 

Muito alto (Risco de sangramento 19,5%) 8% 

 


