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ANGIOPLASTIAS CORONARIANAS PAGAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM 

HOSPITAIS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DE 1999 A 2003: 

abrangência das informações em prontuários, letalidade e complicações 

 

RESUMO 

Introdução : A angioplastia coronariana (AC) é um procedimento de alta complexidade   

utilizado de forma crescente. É necessária uma avaliação permanente de seus resultados 

para que o procedimento efetivamente contribua para o tratamento dos pacientes com 

doença isquêmica do coração. 

 

Objetivo:  Estimar a letalidade e complicações da AC em quatro hospitais públicos do 

município do Rio de Janeiro e avaliar a abrangência da informação nos prontuários.  

 

Metodologia:  Em uma amostra de 600 prontuários divididos entre quatro hospitais 

públicos no município do Rio de Janeiro e incluindo todos os óbitos ocorridos de 1999 a 

2003 em pacientes submetidos à AC, avaliamos a abrangência das informações nos 

prontuários, bem como a letalidade e as complicações apresentadas. 

 

Resultados:  Não foram observados registros sobre grande número de variáveis nos 

prontuários médicos. A letalidade cardíaca foi de 1,6%, variando de 0,9% a 6,8%. A 

letalidade nas AC primárias e de resgate foi elevada, 17,4% e 13,1%, respectivamente;  

nas AC eletivas foi de 0,8%. Os principais fatores pré-AC associados à mortalidade 

cardíaca foram: história prévia de insuficiência cardíaca, supradesnível de segmento ST 

no eletrocardiograma e disfunção de ventrículo esquerdo moderada ou grave no 

ecocardiograma. 

 

Conclusão: A letalidade foi elevada para a AC realizada no infarto com supradesnível de 

segmento ST. As AC eletivas também apresentaram letalidade acima do esperado. O 

percentual de lacuna em vários dados dificulta uma análise mais aprofundada sobre a 

propriedade da indicação da AC. A implantação de instrumentos de registros nacionais e 

obrigatórios poderia auxiliar na avaliação permanente da qualidade do procedimento. 

 

 

 

 



 xiii

CORONARY ANGIOPLASTY REIMBURSED BY THE UNIFIED HEALTH SYSTEM IN 

PUBLIC HOSPITALS IN THE CITY OF RIO DE JANEIRO – 1999 to 2003 

completeness of information in medical records, 

in-hospital mortality and complications 

 

  

ABSTRACT 

Background : Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is a procedure for 

coronary revascularization that has been increasingly used. It is fundamental to know the 

outcomes of this invasive intervention. 

 

Objective:  To estimate in-hospital mortality and complications from medical records of 

PTCA reimbursed by the Unified Health System (SUS) in four public hospitals in the city of 

Rio de Janeiro between 1999 and 2003, and to evaluate the completeness of medical 

records. 

 

Methods: In a random sample of 600 medical records of patients submitted to coronary 

angioplasty in four public hospitals in the city of Rio de Janeiro, including  all patients who 

have died, we sought information about demographic variables, risk factors, comorbidities, 

exams, indication of the procedure as well as complications and results. 

 

Results:  Much information about the variables in medical records was missing.  Overall, 

mortality of PTCA was 1.6% (0.9% to 6.8%). Mortality of primary PTCA for acute 

myocardial infarction (AMI) and for rescue AMI were high: 17.4% and 13.1%, respectively; 

mortality was 0.8% in elective procedures. The main pre PTCA factors related to mortality 

were: previous history of cardiac failure, ST elevation on electrocardiogram and left 

ventricular dysfunction moderate or severe on echocardiogram. 

 

Conclusion: The in-hospital mortality of PTCA for ST elevation AMI was too high. The in-

hospital mortality for elective PTCA was above the desirable level.  The health system 

needs an instrument to improve the collection of data on PTCA and to follow the results 

up, which need to be improved. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Epidemiologia das doenças crônicas no mundo 

O aumento da prevalência das doenças crônicas não é um problema restrito aos países 

desenvolvidos. Atualmente, apenas 20% das mortes por doenças crônicas acontecem 

nestes países, os demais 80% ocorrem nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento(1). Nesses últimos, tais doenças tendem a ocorrer em idades mais 

precoces, o sofrimento é maior, geralmente por complicações passíveis de prevenção, e a 

morte se dá prematuramente.  

 

As doenças cardiovasculares (DCV), neoplasias, doenças respiratórias crônicas e 

diabetes mellitus (DM) são as principais doenças crônicas no mundo. Outras condições, 

incluindo déficit visual e cegueira, déficit auditivo e surdez, doenças mentais, neurológicas 

e doenças genéticas contribuem para o impacto global das condições crônicas. 

 

Estima-se que, das 58 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2005, 35 milhões 

tenham sido decorrentes de doenças crônicas, que representam a principal causa de 

morte no mundo, como podemos ver na Figura 1. 

           Figura 1: Causas de mortes no mundo em 2005 (%)    
  Fonte: World Health Organization (WHO). Preventing chronic disease: a vital   
  investment: WHO global report. Geneva: World Health Organization, 2005(1).  
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Em números absolutos, em 2005 teríamos algo como representado na Figura 2. 

 

  Figura 2 : Número e causas de mortes no mundo em 2005 (números absolutos)    
   Fonte: WHO. Preventing chronic disease: a vital investment: WHO global report. Geneva: World Health Organization, 2005(1).  

 

 

A projeção da mortalidade para 2015 em alguns países selecionados também é clara 

quanto à magnitude do problema mesmo em países muito pobres como a Tanzânia 

(Figura 3). 
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Figura 3: Projeção de algumas causas de morte em 2015 por 100 mil habitantes – países selecionados 
Fonte: WHO. Preventing chronic disease: a vital investment: WHO global report. Geneva: World Health Organization, 2005(1).  
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No início do século XX, as DCV eram responsáveis por menos de 10% das mortes em 

todo o mundo, enquanto no início do século XXI já são responsáveis por quase 50% das 

mortes nos países desenvolvidos e 25% naqueles em desenvolvimento (2). Do total das 

mortes por doenças isquêmicas do coração (DIC), 53% ocorrem em homens e 47% 

ocorrem em mulheres(1). 

 

O avanço das doenças crônicas como principal causa de morte na maioria dos países não 

ocorreu de forma uniforme no mundo, estando profundamente ligado a níveis de 

desenvolvimento econômico e estruturas sociais e demográficas. A diminuição da 

mortalidade por doença cardiovascular ajustada à idade também acontece em períodos 

diferentes nos diversos países. Alguns países nos últimos 50 anos conseguiram reduzir 

em até 70% as taxas de morte por doença cardíaca nos adultos acima de 30 anos (Figura 4). 

Essa diminuição ocorreu inicialmente nos Estados Unidos (EUA), Canadá e Austrália no 

início da década de 1960, seguidos por Inglaterra, Alemanha e Dinamarca na primeira 

metade da década de 1970, França, Itália e Suécia(3). 

 

Figura 4: Taxa de morte por doença cardíaca por 100 mil habitantes entre homens com mais 
de 30 anos em quatro países desenvolvidos entre 1950- 2002  
Fonte: WHO. Preventing chronic disease: a vital investment: WHO global report. Geneva: World Health Organization, 2005(1).  
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em nada para a queda das taxas de mortalidade(4). No início da década de 1970, a 

Finlândia detinha a maior taxa mundial de morte por DCV, principalmente associada ao 

elevado  consumo de cigarro e gordura e à baixa ingestão de verduras. Uma intervenção 

na sociedade em larga escala incluiu uma legislação proibindo o anúncio de cigarros, 

introduziu uma alteração no pagamento dos agricultores de acordo com os produtos e 

incentivou a comunidade para a redução de colesterol. O resultado foi a queda da 

mortalidade por doença cardiovascular e câncer com aumento na sobrevida de 

aproximadamente sete anos para os homens e seis para as mulheres(5).  

 

Uma relação inversa entre mortalidade por DCV e condição socioeconômica nas 

sociedades industrializadas do mundo ocidental tem sido descrita(6-8), e essas diferenças 

são apenas parcialmente explicadas por diferenças na distribuição de fatores de risco 

clássicos como fumo, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia(9,10). Uma revisão 

de estudos de coortes e caso-controles publicados de 1960 a 1993 sobre a relação entre 

a condição socioeconômica e DCV mostrou que a tendência de grupos sociais mais 

baixos apresentarem maior mortalidade por doença cardiovascular se acentuou nos 

últimos anos(11). 

 

A Organização Mundial  de Saúde (OMS) ressalta o perverso ciclo vicioso existente entre 

pobreza e doenças crônicas: os países mais pobres e os indivíduos mais pobres nesses 

países têm maior risco de desenvolver doenças e morrer precocemente. Esta população 

está mais vulnerável por vários motivos, incluindo maior exposição de risco e menor 

acesso aos serviços de saúde. Os custos diretos e indiretos, tanto do ponto de vista 

pessoal quanto governamental, contribuem para a manutenção do ciclo pobreza gerando 

doença que gera mais pobreza (1). 

 

Considerando que todos têm de morrer, mas que a morte não precisa ser lenta, dolorosa 

ou prematura e que a projeção de mortes por doenças crônicas para 2015 é de 64 

milhões, a OMS estabeleceu um objetivo: a diminuição das taxas de morte por doença 

crônica em 2% ao ano pelos próximos 10 anos, o que significaria evitar 36 milhões de 

mortes até 2015(12), sendo mais da metade de homens e mulheres com menos de 70 anos(1). 
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Epidemiologia das doenças cardiovasculares no Brasil 

Apesar das tendências de declínio das taxas de mortalidade por DCV nos países 

industrializados, elas permanecem como as principais causas de morte nos países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento(12). Essa também é a realidade no Brasil: em 2002, 

as DCV representaram 31% do total de mortes, superando em mais de duas vezes a 

segunda causa, as neoplasias. Das DCV, 60% são decorrentes das doenças 

cerebrovasculares (DCBV) e das doenças isquêmicas do coração (DIC)(13), havendo  em 

várias capitais brasileiras preponderância das DCBV sobre as DIC(14). Estima-se que as 

mortes por doenças crônicas no Brasil, em 2005, tenham representado uma perda de 

US$ 3 bilhões devido a mortes prematuras por DIC, acidente vascular encefálico (AVE) e 

DM e que, nos próximos 10 anos, essa cifra chegue a US$ 49 bilhões(15).  

 

Entre 1980 e 1988 foi observado um declínio desigual nas taxas de mortalidade por DIC 

na maioria das capitais brasileiras, com exceção de discreto aumento em Brasília e São 

Paulo nos homens de 30-39 anos e nas mulheres de 30-59 anos, além de Recife, entre 

30 e 49 anos(16). A tendência temporal das taxas de mortalidade ajustadas por idade para 

doenças coronárias e DCBV entre 1980 e 2002 nas pessoas com idade entre 20 e 79 

anos é apresentada na Tabela 1(17). 

 
Tabela 1. Redução anual das taxas de mortalidade para DCV, DIC e DCBV ajustadas por idade na 
população entre 20 e 79 anos, entre 1980 e 2002, utilizando-se regressão linear simples 
 

 Homens Mulheres 

Todas as DCV  1,30  1,54 

DIC  1,04  1,03 

DCBV  1,51  1,73 

Adaptado de Lotufo, PA. Doenças cardiovasculares no Brasil In: Nobre F, Serrano Jr CV (eds). Tratado de 
Cardiologia SOCESP. 1ed. Barueri, SP: Editora Manole; 2005.(17) 

 

 

 
Quando comparamos essas mesmas mortalidades nos estados do Rio de Janeiro (RJ), 

São Paulo (SP) e Rio Grande do Sul (RS) e suas capitais, a mortalidade ajustada por 

idade e compensada por mortes por causas mal definidas (CMD) em adultos com mais de 

20 anos, por 100 mil habitantes, é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2. Diferenças de mortalidades anuais compensadas e ajustadas, estimadas por DCV, DIC e DCBV 
nos estados do RJ, SP e RS e suas respectivas capitais, por 100 mil habitantes, nos maiores de 20 anos, 
no período de 1980 a 1999. 

Causa de morte Estados   Capitais   

   RJ   SP   RS   Rio São Paulo Porto Alegre 

DCV - 4,3 - 3,3 - 2,6 - 4,6 - 2,5      - 4,5 

DIC - 6,0 - 5,1 - 4,3 - 5,9 - 4,0      - 2,8 

DCBV - 11,3 - 10,1 - 9,8 -11,3 - 7,4      - 9,5 
Adaptado de Oliveira GMM. Mortalidade cardiovascular no estado do Rio de Janeiro no período de 1980 a 
2000. [Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ; 2003(18) 

 
 

Nas Figuras 5 e 6 vemos o comportamento da mortalidade por DCBV e DIC nesses 

mesmos estados. 
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Figura 5:  Mortalidades ajustadas e compensadas 
por DCBV em adultos de 20 anos ou mais, por 
100 mil habitantes, nos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul 

Figura 6:  Mortalidades ajustadas e compensadas 
por DIC em adultos de 20 anos ou mais, por 100 
mil habitantes, nos estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Rio Grande do Sul 

Fonte: Oliveira GMM. Mortalidade cardiovascular no estado do Rio de Janeiro no período de 1980 a 2000. 
[Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ; 2003 (18). 

 

 

É importante observar que, no Brasil, a mortalidade proporcional por CMD era de 20% na 

década de 1980 e de 16% em 1995, com diferenças entre os estados: 9,8% no Rio de 

Janeiro; 6,6% em São Paulo e 6,05% no Rio Grande do Sul(19). Na região metropolitana do 

Rio de Janeiro, a mortalidade proporcional por DCV diminuiu de 38,2% no período 1980-89 

para 32,8% em 1990-95, enquanto que por CMD aumentou de 2,3% para 10,1% nos 

mesmos períodos. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, no período de 1980-1995, 

houve um aumento de 390% das taxas de mortalidade por CMD, enquanto no estado de 

SP essas taxas se mantiveram estáveis e baixas (entre 2,3% e 2,6%) e no RS diminuíram 

(de 2,2% para 1,4%)(20).  
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Estudos epidemiológicos evidenciaram que os fatores de risco clássicos (obesidade, DM, 

HAS, dislipidemias, sedentarismo) são responsáveis por menos de 40% dos óbitos 

ocorridos por DCV(21). Por outro lado, a redução recente da mortalidade cardiovascular não 

foi precedida pelo controle dos riscos cardiovasculares clássicos, mas pela redução da 

morbidade por doenças infecciosas, duas a três décadas antes(22). No estado do RJ foi 

demonstrada uma associação entre o produto interno bruto  per capita e a mortalidade por 

DIC, tanto em homens quanto em mulheres, com um intervalo de 20 anos(23). A hipótese de 

que a melhoria das condições de vida é um importante fator que contribui para a diminuição 

da mortalidade por DCV pode estar relacionada a uma exposição maior a doenças com um 

estado inflamatório de longa duração e ao desenvolvimento de aterosclerose(24). 

 

Em relação às internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as DCV ocupam o 

segundo lugar entre os homens (depois das doenças respiratórias) e terceiro entre as 

mulheres (depois de parto e complicações da gravidez e doenças respiratórias) como 

causa de morte. No ano de 2003, o maior custo nas internações pagas pelo SUS 

correspondeu às DCV (20% do total), dentre as quais a insuficiência cardíaca (IC) é a 

principal causa de internação, embora o maior custo esteja relacionado à utilização de 

procedimentos de alta complexidade (PAC) em cardiologia, como a cirurgia de 

revascularização miocárdica (RVM) e a angioplastia coronariana (AC)(17). 

 

Procedimentos de alto custo em saúde  

A atenção de saúde de “alta complexidade” é considerada como sendo aquela em que são 

utilizadas intervenções com recursos ou procedimentos ditos de “alta tecnologia”, em geral 

de elevados custos. Cada vez mais recursos são utilizados na expansão da oferta desses 

serviços(15). Os procedimentos de “alta complexidade” mais utilizados nas doenças crônicas 

cardiovasculares são a cirurgia de RVM e a AC, além de estudos hemodinâmicos e 

eletrofisiológicos e colocação de marcapassos (MP) permanentes. 

  

A utilização mundial dos PAC em cardiologia é crescente(25), como podemos ver na Tabela 3, 

através de dados da Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).   
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Tabela 3. Procedimentos cardiovasculares de alta complexidade no mundo (RVM e AC) 

                      1990   
(número/100 mil habitantes) 

               2000  
 (número/100 mil habitantes) 

Revascularização miocárdica                     53               78 

Angioplastia                     33              117 
Fonte: OECD. Health at a glance 2003. OECD Publications Service(25). 

 

Dados da mesma OECD nos permitem identificar grandes variações na utilização de 

cirurgia de RVM e AC. O número de cirurgias de RVM foi bastante variável; por exemplo, 

2:100.000 no México, 36:100.000 na Suíça e 181:100.000 nos EUA. A realização de AC 

com stent também variou significativamente: 1:100.000 no México, 69:100.000 na Finlândia 

e 426:100.000 nos EUA (Figura 7). Esses números parecem expressar mais o fácil acesso 

aos procedimentos, sua disponibilidade e a organização do sistema de saúde do que a 

necessidade da população(25). 

        Figura 7:  Angioplastia com stent por 100 mil habitantes em 7 países em 2003 
        Fonte: OECD. Health at a glance 2003. OECD Publications Service. 
 

No Brasil, cerca de 2/3 dos recursos do sistema público de saúde são consumidos em “alta 

complexidade”, seja nos procedimentos citados, seja nos setores hospitalares de alta 

complexidade, como as unidades de terapia intensiva(15). No estado do RJ, onde cerca de 

70% dos gastos com internações por DIC correspondem à realização de PAC(26), verifica-

se uma crescente oferta de serviços de alta complexidade cardiovascular no interior do 

estado mas redução no município do Rio de Janeiro, que apresentou uma queda de 33,4% 

nas cirurgias de RVM pagas pelo SUS de 1999 a 2002 (649 para 432) e aumento nas AC 
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de 24,3% no mesmo período (687 para 854). O número de cirurgias de RVM  por 100 mil 

habitantes para o estado tem se mantido constante (entre 6 e 7/100.000), enquanto a de 

AC subiu de 7,3 para 13,9/100.000 habitantes)(15).  

 

Em 1999, foram realizados PAC  em 16% das internações por DIC autorizadas pelo SUS 

no estado do RJ, com um gasto relativo de 66% em comparação com os gastos totais em 

internações por DIC (em 2003 essas relações se elevaram para 25% e 79%, 

respectivamente). As taxas de letalidade por intervenção observadas em 10 unidades do 

estado, com a utilização da cirurgia de RVM ou AC, estiveram bem acima do desejado, 

com uma grande variação entre as unidades prestadores de serviço. Foi encontrada uma 

letalidade hospitalar média por intervenção, de 1999 a 2003, de 7,5%  para cirurgia de 

RVM (variando de 1,9% a 12,8%) e de 1,7% para AC (variando de 0% a 3,2%) quando 

avaliados os procedimentos nas internações pagas pelo SUS nesse período(26).  

 

Angioplastia coronariana 

Em 1977, Gruntzig realizou a primeira AC em seres humanos, utilizando um cateter-balão 

que idealizara(27).  Estimava-se que apenas 10 a 15% dos pacientes candidatos à cirurgia 

de RVM seriam adequados para esse procedimento(28). Com o avanço da técnica, o 

alcance da AC se expandiu tendo se tornado opção também para lesões complexas, para 

doença multiarterial e na abordagem das síndromes coronarianas agudas (SCA)(29,30).  

 

As maiores complicações eram a oclusão aguda do vaso-alvo e a reestenose coronária, 

responsáveis pela perda dos resultados iniciais em pelo menos 1/3 dos casos. A introdução 

dos stents parecia resolver várias dessas limitações, e rapidamente tornaram-se a opção 

terapêutica preferencial para revascularização percutânea em todo o mundo. Em 1999, 

84,2% dos procedimentos percutâneos coronarianos aconteciam com o implante de stent. 

No  entanto, o dano causado pelos stents à parede vascular não é desprezível e o 

problema da reestenose do vaso abordado permanece(31,32).  

 

Uma metaanálise de 2003, considerando 29 estudos randomizados publicados, envolvendo 

9.918 pacientes, comparou a AC com balão com o uso de stent, confirmando que o 
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implante do stent reduz a reestenose, mas não o infarto ou a mortalidade(33).  

 

As indicações para a realização de AC vão depender da forma de apresentação da DIC e 

das características do vaso lesado. Na angina estável (AE), o objetivo da AC é a melhora 

da qualidade de vida, a redução da carga isquêmica total, a diminuição dos medicamentos 

antianginosos e da necessidade de hospitalizações e intervenções na evolução clínica 

tardia. As indicações de AC na AE e na angina instável (AI) estão resumidas na Figura 8. 

Angina estável ou isquemia silenciosa 
Classe I (indicação consensual): pacientes não-diabéticos, com isquemia silenciosa ou angina, com uma ou  

mais  lesões significativas em uma ou duas artérias coronárias, com anatomia favorável à dilatação,  

com alta possibilidade de sucesso e reduzida de morbidade e mortalidade.  

 
Classe IIa (a maioria concorda com a indicação): mesmo espectro clínico e anatômico anterior, exceto se o  

paciente for diabético ou se a área  miocárdica em risco for de tamanho moderado.  

 

Classe IIb (a maioria discorda da indicação): pacientes triarteriais, com anatomia favorável para intervenção  

percutânea, com alta probabilidade de sucesso  e baixo risco de morbidade e mortalidade.  

 

Classe III (contra-indicação): casos com pequenas áreas de miocárdio viável em risco, sem evidências objetivas  

de isquemia, lesões cujo aspecto angiográfico seja desfavorável para o método, sintomas atípicos que não 

sugiram isquemia miocárdica, lesões-alvo não-significativas (<50%) e/ou situações com alta perspectiva de  

morbidade e mortalidade, como o tratamento das lesões não protegidas de tronco de coronária esquerda.  
 
Angina instável ou infarto agudo do miocárdio sem e levação do segmento ST 
Classe I (indicação consensual): pacientes com uma ou mais lesões em uma ou mais artérias coronárias,  

com alta probabilidade de sucesso e reduzida de morbidade e mortalidade, associadas à grande  

área de miocárdio viável sob risco. 

 

Classe IIa (a maioria concorda com a indicação): casos com lesões focais ou múltiplas estenoses em  

enxertos venosos, que não sejam candidatos a novo procedimento cirúrgico. 

 

Classe IIb (a maioria discorda da indicação): pacientes com uma ou mais lesões de complexidade muito alta  

ou com estenose em vaso que não irrigue grande área de miocárdio viável.  

Diabéticos multiarteriais com lesão proximal de descendente anterior ou disfunção grave do ventrículo  

esquerdo. 

 

Classe III (contra-indicação): pacientes que não possuam evidências de dano miocárdico (marcadores não  

elevados e/ou ausência de desnivelamentos de ST), sem isquemia objetiva comprovada ou que possuam  

pequena área de miocárdio em risco; vasos não favoráveis à AC; procedimentos que exponham o paciente a  

altas taxas de mortalidade e morbidade ou lesão-alvo não-significativa (<50%).  

Figura 8:  Indicações de angioplastia coronariana na angina estável e angina instável(34)  
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No infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do segmento ST, as 

diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam que sejam tratados com AC 

primária apenas aqueles pacientes que possam ser abordados com retardo de até 90 

minutos(35) em centros com experiência no procedimento. O Consenso Americano sugere 

que sejam encaminhados para AC primária os pacientes que chegam a hospitais nos quais 

são realizados pelo menos 75 procedimentos por ano(36), com possibilidades de realizar a 

AC com tempo porta-balão inferiores a 90 minutos e que o retardo relacionado ao 

procedimento seja inferior a 60 minutos. 

 

As vantagens da AC podem ser resumidas em: a) maiores taxas de patência vascular 

(acima de 90%); b) menores taxas de mortalidade; c) melhor função ventricular esquerda 

residual; d) resolução eletrocardiográfica mais rápida; e) menor incidência de isquemia 

recorrente (angina, infarto, isquemia induzida); e f) ausência de fibrinólise sistêmica com 

redução expressiva do risco de hemorragia intracraniana(37). 

 

As principais limitações da AC primária são: a) maiores custos operacionais imediatos; b) 

necessidade de sala de hemodinâmica e de pessoal qualificado; c) recanalização mais 

rápida da artéria relacionada ao IAM apenas se houver disponibilidade da equipe de 

intervenção nas 24 horas; d) riscos e complicações inerentes ao cateterismo e à intervenção 

percutânea; e e) arritmias de reperfusão mais freqüentes, provavelmente devido à 

reperfusão mais rápida(37). 

 

Algumas lesões são consideradas anatomicamente não ideais para a realização de AC, 

como as oclusões crônicas(38,39), lesões em enxertos venosos(40), lesões longas, em 

bifurcações e doença coronariana difusa(31), lesões ostiais(41), doença multiarterial(42), lesões 

reestenóticas(43,44). 

 

A AC tornou-se o procedimento de revascularização miocárdica mais freqüentemente 

utilizado no mundo. A revascularização percutânea ou cirúrgica não provou diminuir o risco 

de IAM ou morte por DIC em pacientes com AE crônica e função ventricular preservada, 

devendo ser considerada em pessoas com angina limitante em tratamento adequado ou 
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naqueles com alto risco, como doença multivascular sintomática, doença proximal de 

artéria coronária descendente anterior (ACDA) ou doença de tronco de artéria coronária 

esquerda, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (VE), DM, área isquêmica extensa em 

cintilografia ou ecocardiograma de estresse, início precoce de isquemia em teste de esforço 

(TE) ou depressão de ST maior ou igual a 2mm(45,46).  

 

Variabilidades regionais na utilização de procedimentos de revascularização sugerem uso 

excessivo ou, inversamente, uma subutilização em algumas áreas. A comparação, por 

exemplo, de procedimentos realizados em populações de idosos internados nos EUA e no 

Canadá revelou que, em 30 dias de internação, os pacientes nos EUA foram submetidos a 

cateterismo 5,2 vezes mais, à AC 7,7 vezes mais e à cirurgia de RVM 7,8 vezes mais que 

no Canadá. As mortalidades em um ano foram, no entanto, praticamente idênticas. A 

presença do laboratório de hemodinâmica parece ter sido um fator mais importante que as 

características clínicas do paciente para a indicação da coronariografia(47).  

 

Muitos estudos têm indicado que o tratamento com uma combinação de agentes 

vasculoprotetores, associados a mudanças de estilo de vida - com a opção de realização de 

procedimento percutâneo caso haja piora dos sintomas -, resulta em taxas de IAM e morte 

que não são significativamente diferentes daquelas associadas com revascularização em 

pacientes com AE classe I ou II com doença envolvendo um ou dois vasos(48-50). 

 

O Registro Alemão das AC realizadas em 85 centros do país, no período de 1993 a 2000, 

revelou um aumento na indicação do procedimento para situações mais complexas, como 

por exemplo para pacientes com mais de 75 anos, pacientes com doença trivascular, AC 

para SCA e no tratamento agudo do IAM com supradesnível de ST. A mortalidade intra-

hospitalar nesse período subiu de 0,9% para 1,2%. A taxa de IAM caiu de 2,2% para 1,1%, 

a cirurgia de RVM de urgência diminuiu de 0,8% para 0,5%. A presença de qualquer 

complicação caiu de 6,8% para 4,6% (sendo que complicações não fatais diminuíram de 

5,8% para 3,3% no período)(51). 

 

No Brasil, a Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares (CENIC), orgão da 
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Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista criado em 1991, 

busca documentar o desempenho e a evolução da especialidade no país. O banco de dados 

é alimentado por contribuições voluntárias dos sócios autorizados sobre realização dos 

procedimentos percutâneos, sem discriminação entre as intervenções pagas pelo SUS ou 

outra forma de pagamento (seguros de sáude, particulares). A participação voluntária 

justifica o fato de os dados do CENIC serem incompletos; em 2003, por exemplo, foi 

registrada a realização de 27.319(52) procedimentos enquanto o DATASUS relata o 

pagamento de 30.666 procedimentos no mesmo ano(53). A letalidade hospitalar pelos dados 

do CENIC variou de 1,31% (1999) a 0,75% (2003), não havendo, no entanto, a 

discriminação desses resultados por estado ou unidade. 

 

No estado do RJ, análise da efetividade das AC, considerando-se as autorizações de 

internação hospitalar (AIH) pagas pelo SUS no período de 1999-2003, revelou uma 

letalidade média de 1,7%, variando de 0% a 3,2%(26). Esses índices são superiores aos de 

mortalidade anual de 1% encontrados por Jabbour e cols. em estudo que tratou clinicamente 

todos os pacientes com AE com ou sem infarto prévio que não apresentassem indicações 

clássicas para a realização de coronariografia (50). 

 

A angioplastia na avaliação de qualidade 

A alta prevalência, mortalidade e custo das DCV permitem que a atuação do sistema de 

saúde frente a elas seja utilizada na discussão de qualidade, tanto na avaliação do sistema 

de informação quanto dos resultados de uma intervenção. A AC, pelo seu uso crescente nas 

DIC, pode ser um procedimento utilizado para essa abordagem.  

 

Não existe consenso sobre os indicadores a serem utilizados para a realização da avaliação 

de qualidade em saúde. Por exemplo, o relatório da OMS de 2000(54) foi profundamente 

questionado, principalmente em relação aos três principais indicadores escolhidos: o 

primeiro relacionado à efetividade de um sistema de saúde em reduzir mortalidade e 

morbidade; o segundo relacionado à responsividade do sistema ao usuário e o terceiro ao 

financiamento da saúde. A partir desses três tipos de indicadores chegou-se a um indicador 

único de desempenho do sistema de saúde. Navarro critica fortemente o conceito utilizado 
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de que a medicina seja muito efetiva em reduzir a mortalidade e a morbidade, admitindo 

que há outros fatores mais importantes para explicar o nível de saúde de uma população do 

que apenas seus serviços médicos. Argumenta, ainda, que a OMS parece sustentar a 

crença dominante nos EUA e outros países desenvolvidos de que os principais problemas 

de saúde que enfrentam a sociedade possam ser resolvidos por intervenções tecnológico-

científicas, sem referência a alterações nos ambientes sociais, econômicos e políticos em 

que esses problemas ocorrem(55).  

 

Segundo Donabedian, a avaliação da qualidade em saúde pode ser realizada sob vários 

aspectos: resultados, estrutura e processos. A avaliação dos resultados é a forma mais 

freqüentemente utilizada, embora uma de suas limitações seja a influência de  muitos 

fatores além do cuidado médico para esses resultados. Além disso, alguns eventos são 

fáceis de avaliar – morte, por exemplo – outros não, como a satisfação do paciente, sua 

readaptação social e incapacidade física(56). Entretanto, é preciso considerar que nas 

intervenções de caráter eletivo, a morte e outras complicações graves e debilitantes são 

inaceitáveis, pois provavelmente não teriam ocorrido na ausência do procedimento. 

 

O estudo da estrutura avalia, fundamentalmente, as características dos recursos que se 

empregam na atenção médica e considera os seguintes componentes: medidas que se 

referem à organização administrativa dessa atenção; descrição das características das 

instalações, da equipe médica disponível e perfil dos profissionais empregados(56).  

 

A avaliação de processo descreve as atividades do serviço de atenção médica e compara 

os procedimentos empregados com os estabelecidos como normas pelos próprios 

profissionais de saúde. Geralmente, os critérios são estabelecidos pelo estudo da eficácia 

da prática médica rotineira(56).  

 

No atendimento  a pacientes internados 

Na tentativa de responder à necessidade de indicadores de qualidade do serviço médico, a 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), dos EUA, inclui uma série de medidas 

a serem usadas durante a internação hospitalar para identificar variações no cuidado do 
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paciente. Estes indicadores incluem três tipos de medidas: volume de procedimentos 

realizados, considerando aqueles em que se demonstrou uma ligação entre volume e 

mortalidade; indicação de utilização de determinados procedimentos que apresentam uma 

grande variação entre os hospitais e mortalidade intra-hospitalar(57). O banco de dados 

utilizados para essas análises não pode ser visto como fonte definitiva de informação para a 

qualidade do cuidado, devido às principais limitações do instrumento: os dados 

administrativos em que os indicadores são baseados não são coletados para fins de 

pesquisa e sim para fins de pagamento, além de existirem diferentes graus de codificações 

entre hospitais e ambigüidade de informações. A maioria dos dados administativos não 

consegue distingüir se uma condição específica estava presente na admissão ou se 

aconteceu durante a internação, o que representa uma possível complicação(57). 

 

Embora essas limitações tornem difícil a comparação entre hospitais, a disponibilidade dos 

resultados da AHRQ pode ser usada individualmente para que cada instiutuição inicie uma 

investigação para a resolução de potenciais problemas. Por exemplo: aqueles que 

apresentam mortalidade hospitalar acima da média para procedimentos específicos ou 

condições específicas devem provar as razões subjacentes: os pacientes apresentam maior 

gravidade ou existe um problema na qualidade do cuidado?(57).  

 

Os hospitais com baixo volume de um determinado procedimento têm seus resultados 

avaliados em relação àqueles com maior volume. Para um hospital com índices de utilização 

de procedimentos maiores que a média são procuradas potenciais explicações como o fato 

de ser um centro de referência para esse procedimento. Por outro lado, os pacientes da 

área desde hospital podem estar recebendo um número maior de procedimentos que o 

esperado(57). É importante lembrar que o volume de procedimentos realizados, por si só, não 

é indicador de qualidade de cuidado(58); e sim uma característica estrutural fácil de ser 

aferida e que freqüentemente está associada com qualidade embora outros fatores sejam 

mais importantes para o desempenho: seleção de pacientes, preparo pré-operatório, 

anestesia, técnicas utilizadas, habilidade cirúrgica e cuidados pós-operatórios. 

 

Em relação à AC, um procedimento relativamente comum nos EUA, e no qual erros 
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técnicos podem levar a complicações clínicas significativas, a American Heart Association 

(AHA) e a American College of Cardiology (ACC) estabeleceram um número mínimo de 

200 procedimentos anuais a serem realizado por instituição para a manutenção da 

qualidade da AC(42). 

 

Os indicadores de qualidade intra-hospitalar têm, obviamente, limitações. A medida única 

de mortalidade intra-hospitalar poderia, por exemplo, incentivar altas precoces, com a 

morte ocorrendo em casa ou em outra instituição. A tentativa de ajustes de risco por co-

morbidades e gravidade da apresentação clínica também sofre uma série de críticas, e 

essa é uma das razões pelas quais os prestadores de serviço costumam preferir medidas 

de processos, particularmente se há razão para acreditar que estes levam verdadeiramente 

a melhores resultados.  

 

Na indicação do procedimento 

Dentro da atual expansão da técnica de avaliação das atividades médicas, ocupa um lugar 

importante o uso apropriado das tecnologias médicas. Essa necessidade se deve ao 

interesse cada vez maior em se conhecer como na  prática clínica de cada país o sistema 

de saúde pode efetivamente contribuir para melhorar sua qualidade. A resposta para as 

questões: “Está justificada a indicação de revascularização em todos os pacientes 

submetidos a ela?” e “Em quantos pacientes que necessitaram de revascularização o 

procedimento não foi utilizado?” servem para avaliar a qualidade da indicação do 

procedimento(59). 

 

A existência de variabilidade muito grande no número de AC realizadas entre os países do 

mundo não parece ser explicada exclusivamente pelas diferentes oportunidades de acesso. 

Essa pode ser a principal razão quando avaliamos a diferença entre países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, mas não explica as diferenças entre países do mesmo grupo. A 

existência de diretrizes também não garante utilização padronizada dos procedimentos. 

Uma série de trabalhos foram realizados para a avaliação da indicação de coronariografia, 

AC e RVM utilizando os critérios de solicitação apropriada, incerta e inapropriada. Os 

trabalhos, em sua maioria, utilizaram o método de propriedade de RAND (rand 
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appropriateness method), da Universidade da Califórnia, onde um grupo multidisciplinar 

de especialistas qualificam a indicação de uma determinada ação(60). 

 

Os achados desses estudos são interessantes quando vemos que as diferenças de 

classificação são grandes entre os países. Por exemplo, dois grupos de médicos, um dos 

EUA, outro da Grã-Bretanha, indicaram quão apropriada eles julgavam uma mesma série 

de possíveis indicações para coronariografia e cirurgia de RVM. A realização de cirurgia foi 

considerada inapropriada pelos americanos em 13% dos casos, enquanto esse índice 

chegou a 35% entre os ingleses. Uma possível explicação para essa discrepância foi a 

maior ênfase por parte dos ingleses na sintomatologia e no tratamento medicamentoso(61). 

 

A diferença entre critérios fica também clara no trabalho de Bernstein e cols. que comparou 

a classificação de propriedade de indicação de AC e cirurgia de RVM entre holandeses e 

um grupo multinacional. Os primeiros consideraram inapropriadas 34,8% das AC realizadas 

em pacientes com AE, enquanto no grupo multinacional esse índice foi de 6,1%. Nos 

pacientes pós-IAM, a diferença foi de 28,1% para 0,9%. Nas cirurgias, tanto em pacientes 

com AE quanto pós-IAM, esses índices se aproximaram: 3,7% e 1,5% na AE e 3,9 e 2,4% 

no IAM, sempre com os holandeses mais conservadores na indicação do procedimento de 

revascularizaçao(62). 

 

Essa maior variabilidade de indicações consideradas inapropriadas quando o procedimento 

em questão é a AC foi encontrada em outros trabalhos(63,64), o que sugere que a cirurgia de 

RVM tenha uma indicação mais estabelecida na prática médica. Sua letalidade e 

complicações são mais conhecidas bem como os pacientes que realmente se beneficiam 

de sua realização. Na AC esse campo parece bem mais indeterminado. 

 

Na informação 

É difícil falar de qualidade sem a existência de sistemas de informação adequados. Embora 

o conhecimento das condições de saúde e adoecimento da nossa população esteja longe 

do necessário, avanços são reconhecidos. O Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), instituído em 1975 pelo Ministério da Saúde, foi criado visando à obtenção regular 
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de dados sobre mortalidade no país, através do preenchimento da Declaração de Óbito. O 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), de 1990, tem o objetivo de reunir 

dados epidemiológicos referentes aos nascimentos informados em todo o país: sexo, local 

de nascimento, peso, tipo de parto, entre outros. Esses dados são obtidos com o 

preechimento da Declaração de Nascido Vivo. O Sistema Nacional de Agravos e 

Notificação (SINAN), instituído em 1996, é o principal instrumento para coleta de dados das 

doenças de notificação compulsória. Esses três instrumentos, estabelecidos 

nacionalmente, permitem a obtenção de informações epidemiológicas e sociodemográficas, 

subsidiando as diversas esferas de gestão na saúde pública na definição de prioridades 

nos programas de prevenção e controle de doenças. Através do SIM, por exemplo, foi 

analisada a distribuição espacial da mortalidade por IAM no município do Rio de Janeiro 

em 2000, verificando-se que esta é heterogênea e está associada a um forte gradiente 

social(65).  

 

Um outro instrumento utilizado na avaliação de saúde tem sido o estudo das AIH, que 

constituem uma forma abrangente de informações sobre a ocorrência de internações 

autorizadas pelo SUS. Esse sistema, com origem na década de 1960, ainda sob o nome 

Guia de Internação Hospitalar (GIH), surgiu para pagamento da atenção hospitalar, sendo 

restrito, inicialmente, aos hospitais privados contratados pelo antigo Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), sucessor do Instituto Nacional da 

Previdência Social (INPS). Atualmente, o Sistema de Informação Hospitalar (SIH) cobre a 

produção hospitalar de todos os serviços financiados pelo setor público, sendo amplamente 

disponibilizado pelo Datasus, inclusive na internet. Apesar de surgir como instrumento 

primariamente administrativo, dentro da lógica contábil do pagamento da atenção 

hospitalar, gera, também, informações sobre morbidade hospitalar, consumo de recursos,  

uso de procedimentos diagnósticos de alta complexidade, características demográficas e 

geográficas, natureza e complexidade dos hospitais. Portanto, pode se constituir em 

instrumento para o planejamento e os estudos epidemiológicos(66), fornecendo dados 

importantes para o planejamento, gerência e avaliação dos serviços. Sua utilidade, no 

entanto, depende da boa qualidade dos dados. A vinculação da informação clínica 

(diagnóstico e procedimento) aos mecanismos de reembolso pode influenciar a qualidade 
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da informação; geralmente, os erros de codificação nos diagnósticos tendem a ser 

financeiramente favoráveis aos hospitais(67).  

 

Em relação à DIC, dados obtidos com a análise da base de dados do SIH/SUS informam-

nos muito sobre quantidade de procedimentos e gastos: em 1999, foram registradas 

intervenções de alta complexidade em 16% das internações por DIC no município do Rio 

de Janeiro enquanto em 2003 eles se elevaram para 25%(26), o que refletiu um aumento de 

gasto. As características dos pacientes, assim como a indicação dos procedimentos de 

revascularização não são conhecidas; por outro lado, a própria base do SIH/SUS não 

oferece informação para responder a várias perguntas, como por exemplo: “Houve uma 

indicação precisa para a realização do procedimento?”. O desempenho nos PAC em 

cardiologia no município do Rio de Janeiro é inferior ao esperado, com letalidades 

inaceitáveis em algumas situações. A argumentação em favor da gravidade dos pacientes 

como um dos principais fatores envolvidos nos resultados insatisfatórios só poderá ser 

confirmada a partir do momento em que os dados sejam registrados e divulgados. O atual 

sistema de regulação das AC no município do Rio de Janeiro não permite, por sua forma e 

incipiência de organização, assim como pelas características das informações coletadas, a 

rápida apreensão da situação de indicação, filas e resultados. As autorizações são, em 

geral, realizadas a posteriori. 

 

A rápida disponibilidade das bases de dados administrativas é um dos principais atrativos 

para a utilização da AIH na avaliação da qualidade de assistência. No entanto, a escassez 

de seus dados clínicos inviabiliza a avaliação com a possibilidade de ajuste de risco, sendo 

esta uma das principais dificuldades quando se comparam resultados obtidos em diferentes 

hospitais. Também as diferenças de padrões sociais e culturais das clientelas podem estar 

relacionadas com os desfechos, e, mais uma vez, a parcimônia sobre estas informações 

nas AIH não permite avaliações adequadas de desempenho. 

 

A avaliação em prontuários pode permitir um melhor ajuste de gravidade; mas isso também 

só será consistente caso haja preenchimento adequado. Freqüentemente observamos, na 

prática diária, a realização de PAC sem uma informação mais detalhada do quadro clínico 
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do paciente, algumas vezes sem um único registro de evolução médica no prontuário.  

 

Apesar da importância das fontes de informação para a gerência dos serviços,  poucos são 

os artigos referentes à avaliação da qualidade dos registros em prontuários(68-70). Os 

prontuários nos serviços de saúde tendem a funcionar precariamente como fonte de 

informação. Embora nem sempre a qualidade da informação seja proporcional à da 

assistência, na “ausência do seu registro é difícil fazer inferências sobre a qualidade”(70). 

  

Um estudo da Sociedade de Medicina Interna de Nova York sugere que os registros 

médicos possam ser usados para a avaliação da qualidade do cuidado(71), mas a 

generalização desse achado é difícil(55). Os hospitais tendem a ser classificados na mesma 

direção tanto na qualidade de registros médicos quanto na qualidade do cuidado, sugerindo 

uma correlação entre eles(72). Apesar da falta de registro adequado não ser incompatível 

com a prática de boa ou mesmo excelente técnica, ela impede a outros o julgamento dessa 

qualidade e a conseqüente divulgação de atitudes adequadas.  

 

Das diferentes partes do prontuário médico, o registro da história clínica, do exame físico, 

das hipóteses diagnósticas e da proposta terapêutica são decorrentes unicamente da 

interação entre o médico e o paciente. Essa é a parte onde existem os maiores problemas 

na avaliação de prontuários: “O que está registrado reflete de forma acurada o conteúdo da 

visita do paciente?”, “A informação está completa?”, “Existe um indicador para avaliar a 

qualidade do cuidado?”. Essas são questões centrais para se discutir qualidade de 

registros médicos. Alguns atributos são considerados na avaliação de um prontuário 

médico, entre eles legibilidade, completitude (ou abrangência) e acurácia.  

 

Para uma análise mais objetiva e completa, é necessário que exista um sistema de 

informações que consiga responder às perguntas mais importantes para a decisão sobre a 

incorporação de tecnologia, lembrando os sete pilares da qualidade de Donabedian: 

eficácia, efetividade, eficiência, otimização, eqüidade, aceitabilidade e legitimidade(73). 

 

A inexistência de um sistema de informação estruturado e a importância de conhecermos o 
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comportamento das AC realizadas no município do Rio de Janeiro fez com que uma 

pesquisa em prontuários fosse idealizada. A indicação de um procedimento de 

revascularização, seja AC ou cirurgia de RVM, deve levar em consideração letalidade e 

complicações pós-PAC que traduzam sua efetividade na prática clínica e não apenas os 

resultados obtidos em ensaios clínicos,  que indicam sua eficácia. 

 

O projeto “Letalidade nos procedimentos de alta complexidade na doença 
isquêmica do coração no estado do Rio de Janeiro” 
 

Em 2015, as DCV, segundo estimativas da OMS, serão responsáveis pelo maior número 

de mortes no mundo: 20 milhões(1). No Brasil, as DCV constituem a principal causa de 

mortalidade proporcional, sendo a DIC o componente principal dessa mortalidade nas 

cidades das regiões Sul e Sudeste(74). No estado do RJ, essa situação gera preocupação, 

devido à sua elevada magnitude na população ao longo dos últimos 20 anos(18). 

 

A avaliação da base de dados das AIH no estado do RJ revelou um aumento progressivo 

no pagamento do SUS para a realização de PAC em cardiologia entre 1999 e 2003. As 

letalidades observadas nesse estudo para os procedimentos de cirurgia de RVM e AC 

foram elevadas, com uma variação acentuada entre vários dos hospitais analisados(26). 

 

Conhececendo-se as limitações inerentes às AIH em fornecer dados clínicos, foi iniciado o 

projeto “Letalidade nos procedimentos de alta complexidade na doença isquêmica do 

coração no estado do Rio de Janeiro”, que tem como objetivo a avaliação em prontuários 

de 2.400 PAC – 1.200 AC e 1.200 cirurgias de RVM - no estado do RJ, envolvendo as oito 

instituições com  maior volume combinado desses procedimentos entre 1999 e 2003. Esse 

projeto recebeu auxílio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(Faperj) e foi iniciado em quatro instituições do município do Rio de Janeiro. O trabalho 

apresentado nessa tese, “Angioplastias coronarianas pagas pelo Sistema Único de Saúde 

em hospitais públicos no município do Rio de Janeiro de 1999 a 2003: letalidade, 

complicações a abrangência da informação em prontuários”, é parte desse projeto.  

 

Para possibilitar a realização desse trabalho foi necessária a construção de um instrumento 
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para a coleta de dados em prontuários, efetivada após oito meses de reuniões. Foi 

realizado um preenchimento-piloto por dois doutorandos envolvidos no projeto. Ao final do 

treinamento de nove médicos e duas estudantes do programa de iniciação científica do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi iniciado o trabalho de campo. A visita aos hospitais 

foi precedida de contato e autorização da direção de cada uma das instituições.  

 

Nos anexos estão o projeto na sua íntegra (Anexo 1), a aprovação pela Comissão de Ética 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e da Faculdade de Medicina da UFRJ 

(Anexo 2), a ficha utilizada para a coleta de dados (Anexo 3) e as instruções para o seu 

preenchimento (Anexo 4).  

 

A seguir, resumidamente, são descritos os principais itens da ficha de coleta utilizada:   

 Identificação - Alguns dos dados de identificação já estavam previamente 

preenchidos de acordo com os dados da AIH: nome do hospital, número do prontuário,  

data da internação referente à AIH estudada, nome do paciente e número da AIH. Ainda 

que esse número não coincidisse, se o nome do paciente e o procedimento fossem os 

mesmos, era realizada a coleta de dados. Outros dados de identificação eram data de 

nascimento, sexo, cor da pele e idade do paciente na internação estudada, desde que 

registrada, com orientação para que os pesquisadores não fizessem cálculos para chegar a 

essa informação, mas que apenas transcrevessem como encontrada no prontuário. Caso 

contrário, seria considerada uma informação não fornecida. 

 

Hospitalização - Foi anotado o diagnóstico que motivou a internação do paciente 

após a identificação no prontuário do documento que solicitava a internação (esse 

documento variou de hospital para hospital), bem como a origem de cada paciente. Os 

seguintes diagnósticos foram considerados: IAM, IAM com supradesnível de ST, IAM sem 

supradesnível de ST, AI, IC, AE, arritmia, morte súbita abortada, taquicardia 

supraventricular, taquicardia ventricular, fibrilação atrial/flutter atrial (FA), fibrilação 

ventricular ou outro(s) diagnóstico(s). 
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 Condições socioeconômicas - A escolaridade e a ocupação do paciente, bem como 

sua renda individual e familiar, foram os itens pesquisados.  

  

Fatores de Risco - História familiar de doença arterial coronariana ou de morte 

súbita, DM, HAS, dislipidemia, obesidade, tabagismo ou sedentarismo foram considerados 

presentes uma vez anotados no prontuário. Não houve aplicação de critérios de julgamento 

para a definição de cada um deles. Foram anotados também: primeira glicemia de 

internação pré-AC, primeira medida de pressão arterial (PA) pré-AC, níveis de colesterol 

total, lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade, triglicerídeos, peso, 

altura e índice de massa corpórea (IMC). 

 

 Co-morbidades - As co-morbidades foram consideradas presentes desde que 

anotadas no prontuário. Se havia negativa explícita no prontuário, era marcada a opção 

“Não”; caso contrário, marcava-se a opção  “Não informado”. Foi anotada também a maior 

creatinina sérica pré-AC. O diagnóstico de internação não foi considerado como co-

morbidade. Foram pesquisadas: insuficiência renal e realização de diálise; AVE; doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); doença vascular periférica; arritmia ou distúrbio de 

condução; MP provisório ou permanente; IAM prévio e tempo de ocorrência; AI; 

insuficiência coronariana crônica; IC; neoplasia; e  estenose ou insuficiência mitral ou 

aórtica, pelo menos moderada. 

 

 Exames Complementares - a) eletrocardiograma (ECG): anotado todos os 

diagnósticos eletrocardiográficos registrados antes e pós-AC (foram anotados apenas os 

diagnósticos registrados); b) ecocardiograma (ECO): anotados os resultados e datas do 

último ECO pré-AC e do último realizado pós-AC; c) exames da estratificação de risco: 

anotados a realização e os laudos de TE, cintilografia miocárdica e  ECO de esforço; 

d) cateterismo cardíaco: registrados os resultados e data do exame utilizando a seguinte 

padronização para descrição das lesões: as ausentes, incipientes, não-significativas, leves 

ou com obstrução inferior a 50% eram identificadas como 1; as descritas como moderadas 

ou com obstrução entre 50% e 69%, como 2; as graves ou com obstrução entre 70% e 

99%, como 3; para aquelas com 100% de obstrução marcava-se 4;  caso não houvesse 



 

 

 

25 
 
 
 
 
 
 

nenhuma dessas informações, era marcada a opção 9, “Não informado”. 

 

 Prescrição Médica - Foram anotados os medicamentos utilizados pré-AC e nos dias 

seguintes ao procedimento.  

 

 Angioplastia -  Anotamos a indicação do procedimento (pós-IAM com supra de ST, 

SCA ou DIC crônica), tipo de procedimento (AC primária, de resgate ou eletiva), número de 

stents, vasos abordados, complicações durante AC e necessidade de novo PAC.  

 

 Procedimento de Revascularização Prévio - Foi anotado se houve registro de 

procedimento anterior de revascularização: AC ou cirurgia de RVM.  

  

 Complicações Pós-AC - As complicações só foram anotadas se houvesse relato 

explícito no prontuário; caso contrário, marcava-se a opção “Não”. Foram consideradas as 

seguintes complicações: síndrome de baixo débito; sangramento; tamponamento cardíaco; 

uso de balão intra-aórtico (BIA); óbito na sala de procedimento; infarto, angina ou parada 

cardiorrespiratória; insuficiência mitral aguda; comunicação interventricular ou ruptura de 

parede livre; permanência em prótese ventilatória por mais de 24 horas, pneumonia ou  

síndrome da angústia respiratória do adulto; insuficiência renal pós-AC (se a maior 

creatinina pós-AC fosse superior a 1,5 mg/dl ou se aumento em 50% naqueles com 

creatinina pré-AC já acima desse nível ou se necessidade de realização de diálise); 

glicemia acima de 180mg% ou uso de insulina por qualquer via de administração; AVE, 

crise convulsiva e alterações psiquiátricas; IC e pericardite; tromboembolismo pulmonar ou 

trombose venosa; arritmia; bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito; 

necessidade de funcionamento de MP provisório ou MP definitivo; complicações 

infecciosas (superficial, partes moles, mediastino ou outros sítios); insuficiência arterial 

periférica, amputação e revascularização de membro isquêmico; insuficiência múltipla de 

órgãos e sistemas e transfusão.         

 

 Evolução Hospitalar - Foram registradas a data da alta, da transferência ou do óbito 

durante a internação, bem como a causa e o local do óbito quando ocorrido. 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho apresentado nessa tese foi avaliar,  através de coleta de dados em 

prontuários, nos quatro hospitais com maior número combinado de AC e cirurgias de RVM 

pagas pelo SUS no município do Rio de Janeiro, no período de 1999 a 2003: 

 

1. Abrangência da informação nos prontuários de  

pacientes submetidos à angioplastia coronariana; 

2. Letalidade da angioplastia coronariana; 

3. Complicações da angioplastia coronariana. 
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ANGIOPLASTIAS CORONARIANAS  EM HOSPITAIS PÚBLICOS NO  

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - 1999 A 2003:  

A ABRANGÊNCIA DA INFORMAÇÃO EM PRONTUÁRIOS 

RESUMO 

Introdução : A qualidade das informações hospitalares referentes à angioplastia 

coronariana (AC) é fundamental para avaliação de sua efetividade.  

 

Objetivo:  Avaliar a abrangência da informação nos prontuários de pacientes que 

realizaram AC pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município do Rio de Janeiro 

entre 1999 e 2003. 

 

Metodologia : Numa amostra de 600 prontuários de pacientes que realizaram  AC em 

quatro hospitais públicos do município do Rio de Janeiro entre 1999 e 2003, observamos a 

presença de dados de identificação, dados referentes a fatores de risco, co-morbidades, 

realização de exames complementares e evolução.  

 

Resultados: Encontramos 535 prontuários; sendo que seis deles foram excluídos pois não 

foi realizada AC. Não foi encontrado um grande número de prontuários com óbitos.   Houve 

um bom nível de informação em relação aos dados demográficos, mas os referentes à 

escolaridade e à renda foram desapontadores. Fatores de risco não foram informados nos 

prontuários, como, por exemplo: hipertensão – 20%; diabetes – 36%; história familiar de 

doença coronariana – 52%; dislipidemia – 48%; obesidade – 76%; tabagismo – 40%; e 

sedentarismo – 84%. Em relação às co-morbidades, alguns percentuais de ausência de 

registros foram: insuficiência renal – 67%; doença vascular periférica – 69%; arritmia prévia 

– 73%; insuficiência coronariana crônica – 49%; angina instável – 54%; e insuficiência 

cardíaca – 62%. Em 25% dos prontuários não foi encontrada informação sobre a indicação 

do procedimento. 

 

Conclusão: Não foi encontrado registro sobre um grande número de variáveis nos 

prontuários médicos.  A construção de instrumentos de coleta padronizados  poderia 

contribuir para o avanço da qualidade da informação. 
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CORONARY ANGIOPLASTY IN PUBLIC HOSPITALS IN THE CITY 

OF RIO DE JANEIRO - 1999 TO 2003: 

THE COMPLETENESS OF INFORMATION IN MEDICAL RECORDS 

 

 

ABSTRACT 

Background : The completeness of information in medical records of patients submitted to 

coronary angioplasty is fundamental for the evaluation of its effectiveness. 

 

Objective:  To evaluate the completeness of information in medical records of patients 

submitted to coronary angioplasty reimbursed by the Unified Health System (SUS) in four 

public hospitals in the city of Rio de Janeiro between 1999 and 2003. 

 

Methods: In a sample of 600 medical records of patients submitted to coronary angioplasty 

in four public hospitals in the city of Rio de Janeiro between 1999 and 2003, we sought 

information about demographic variables, risk factors, comorbidities, exams, indication of 

the procedure and results. 

 

Results: Among the 535 medical records found, six were excluded as coronary angioplasty 

was not performed. We were unable to find 18 out of the 46 medical records from patients 

who died. Although the level of information on demographic variables was good, data on 

formal schooling and income were disappointing. Information about risk factors were 

missing in: hypertension –  20%, diabetes – 36%, family history of coronary disease – 52%, 

dyslipidemia – 48%, obesity – 76%, smoking – 40% and sedentarism – 84%. Information of 

comorbidities was missing in: renal failure – 67%, vascular disease – 69%, arrhythmia – 

73%, chronic coronary disease – 49%, unstable angina – 54% and cardiac failure – 62%. 

We could not find  the indication for the procedure on 25% of the patients. 

 

Conclusion: We were unable to gather a large amount of information from medical records. 

The SUS needs an instrument to improve the collection of data on coronary angioplasty. 
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Introdução 

A avaliação da qualidade em saúde pode ser realizada sob vários aspectos: estrutura, 

processo e resultados. A análise com foco nos processos engloba a discussão sobre a 

abrangência das informações obtidas sobre os pacientes e procedimentos realizados. Vale 

a pena lembrar que a informação obtida através de prontuários não garante a sua 

veracidade mas sim a qualidade da transcrição, interpretação e codificação desta 

informação. 

 

Um instrumento utilizado na avaliação de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) tem 

sido o estudo das Autorizações de Internações Hospitatares (AIH), que cobrem a produção 

hospitalar de todos os serviços financiados pelo setor público e são amplamente 

disponibilizadas pelo Departamento de Informática do SUS. Em relação à doença 

isquêmica do coração (DIC), dados obtidos por meio da análise do banco de AIH nos 

informam que em 1999 foram realizadas intervenções de alta complexidade em 16% das 

internações por DIC no estado do Rio de Janeiro (RJ), com um gasto relativo de 66% em 

comparação com os gastos totais em internações por DIC (em 2003, essas relações se 

elevaram para 25 e 79%, respectivamente). A letalidade média encontrada para 

angioplastias coronariana (AC) foi de 1,7% e para cirurgias de revascularização miocárdica 

(RVM) de 7,8%, ambas acima do esperado (1).  

 

As informações clínicas obtidas na avaliação das AIH são bastante incompletas, mesmo 

quando relacionadas a procedimentos de alto custo, como no caso da AC. Os estudos em 

prontuários podem nos fornecer informações adicionais em relação às condições clínicas 

dos pacientes, suas co-morbidades, os exames realizados, a indicação do procedimento e 

a evolução do paciente. Esse conhecimento é importante para uma criteriosa avaliação da 

qualidade do serviço oferecido. 

 

Com o objetivo de conhecer a abrangência da informação nos prontuários dos pacientes 

submetidos à AC, entre 1999 e 2003, em quatro hospitais públicos do município do Rio de 

Janeiro (RJ), foram avaliados 600 prontuários.  
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Metodologia 

Foi estudado o procedimento de AC em um ou mais vasos, com ou sem utilização de stent, 

em quatro unidades públicas de saúde vinculadas ao SUS no município do RJ. Os dados 

sobre a AC foram provenientes dos bancos das AIH pagas no período de janeiro de 1999 a 

dezembro de 2003 e da revisão de prontuários. Foram selecionados os quatro hospitais da 

capital do estado do RJ que executaram o maior volume combinado de AC e cirurgia de 

RVM no período: um federal de ensino (hosp A), um estadual de ensino (hosp B), um 

federal de referência em cardiologia (hosp C) e um estadual de referência em cardiologia 

(hosp D). 

 

Em cada um desses hospitais foram feitas seleções do procedimento estudado. Os casos 

foram ordenados de acordo com o nome dos pacientes, suas datas de nascimento, sexo e 

datas de internação. Essa ordenação teve a finalidade de formar blocos de casos 

contíguos, constituídos por procedimentos idênticos, AC, executados nos mesmos 

indivíduos. De cada bloco foi incluído apenas o último procedimento realizado em cada 

indivíduo. Tais seleções resultaram em 2913 pessoas submetidas à AC assim distribuídas: 

hosp A – 644 pessoas incluindo 13 óbitos; hosp B – 203 pessoas incluindo 12 óbitos; hosp 

C – 809 pessoas incluindo 9 óbitos; hosp D – 1257 pessoas incluindo 12 óbitos.  

 

A quantidade total de casos dos últimos procedimentos no período, por indivíduo, excedeu 

a capacidade operacional de coleta de dados em prontuários. Por isso, decidiu-se fazer 

observações apenas em amostras, selecionadas ao acaso e formadas por óbitos e 

sobreviventes de cada procedimento em cada hospital. 

 

Para se obter o máximo de eficiência na comparação de óbitos e sobreviventes, optou-se 

por um delineamento amostral que equiparasse em termos quantitativos, na medida do 

possível, ambos os grupos. Por motivos operacionais, decidiu-se coletar os dados de 150 

prontuários relativos ao último procedimento em cada indivíduo, em cada hospital. Todos 

os hospitais realizaram mais AC que o necessário para as amostras, porém as quantidades 

de óbitos são menores que a metade do previsto. Portanto, todos os óbitos foram incluídos 

nas amostras finais, por AC e por hospital. Em cada hospital, a soma de sobreviventes e 



 

 

 

40 
 
 
 
 
 
 

óbitos sempre alcança o previsto de 150 prontuários. No final do processo de seleção 

amostral, segundo procedimento e hospitais, a amostra de sobreviventes e de óbitos foi a 

seguinte: hosp A – 137 sobreviventes, 13 óbitos; hosp B – 138 sobreviventes, 12 óbitos; 

hosp C – 141 sobreviventes, 9 óbitos; hosp D – 138 sobreviventes, 12 óbitos. No total: 554 

sobreviventes e 46 óbitos. 

 

As seleções aleatórias das amostras de indivíduos-procedimentos foram feitas por meio da 

rotina sample do software estatístico Stata(2), que permite fazer escolhas de registros de um 

arquivo que resultam em amostras aleatórias simples, isto é, sem reposição. O peso dos 

dados de cada paciente variou na função inversa da probabilidade de seleção na amostra. 

Os resultados foram dados de acordo com o percentual encontrado na amostra 

selecionada de cada hospital e, ao final, considerando a ponderação de acordo com as 

frações amostrais. 

  

Foi construída uma ficha para a coleta de dados em prontuários com os itens: identificação, 

diagnóstico de internação, condições socioeconômicas, fatores de risco, co-morbidades, 

exames complementares, indicação da AC (pós-infarto agudo do miocárdio - IAM - com 

supra de ST; pós-síndrome coronariana aguda - SCA - sem supra de ST ou doença arterial 

coronariana crônica - DACC), tipo de AC (AC primária, de resgate ou eletiva), dados sobre 

a AC e evolução do paciente, entre outros. Não foram aplicados critérios de julgamento 

para o preenchimento da ficha de coleta. Os fatores de risco e co-morbidades foram 

considerados presentes desde que anotados no prontuário.  

 

O presente trabalho foi aprovado na Comissão de Ética do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho e na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), bem como em todas as instâncias necessárias em cada instituição em que 

foi realizada a pesquisa. O sigilo dos dados pessoais dos pacientes foi resguardado. O 

projeto geral “Letalidade nos procedimentos de alta complexidade na doença isquêmica do 

coração no Estado do Rio de Janeiro” (anexo 1), no qual se incluiu este estudo, foi 

financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

com a colaboração da UFRJ e da FioCruz. 
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A ficha de coleta de dados e a ficha de instruções estão nos Anexos 3 e 4. A coleta de 

informações foi feita por pesquisadores devidamente treinados: nove médicos e duas 

estudantes de Medicina da UFRJ. Todas as fichas preenchidas foram revisadas  por um 

único pesquisador. 

 

Resultados 

1. Acesso aos prontuários 

O acesso aos prontuários dos pacientes foi diferenciado nas instituições e refletiu formas 

diversas quanto à organização dos prontuários e ao grau de informatização. Quando a AIH 

não estava presente no prontuário, a escolha da internação a ser estudada,  no caso de 

haver mais de uma, era aquela em que houvesse relato de AC na data mais próxima da 

prevista na AIH. A seguir, de forma resumida, descreveremos como se deu o acesso aos 

prontuários: 

 

Hosp A –  A existência de um prontuário único permite que todos os eventos ocorridos com 

cada paciente durante o seu acompanhamento sejam ali registrados, das consultas 

ambulatoriais às internações. Todos os pacientes submetidos à AC tinham registro de 

internação e prontuário, mesmo que encaminhados de outra instituição de saúde. O 

arquivo médico desse hospital encontra-se aberto 24 horas; a revisão dos prontuários é 

realizada em local próprio, definido pela instituição. 

 

Hosp B –   Como o arquivo não está informatizado, a obtenção dos prontuários depende 

bastante da boa vontade dos funcionários. Existem basicamente duas formas físicas de 

armazenamento desses prontuários: alguns são organizados em uma pasta com divisão 

entre evoluções ambulatoriais e hospitalares (que internamente seguem ordem 

cronológica); outros são armazenados em envelopes de papel pardo em que são 

guardadas todas as informações do paciente (nesse caso, não existe qualquer ordem 

cronológica). A segunda forma de armazenamento vem sendo substituída pela primeira. 

Muitos dos prontuários solicitados não foram encontrados. Cada paciente possui um 

prontuário único e o arquivo abre das 8 às 17 horas, fechando das 12 às 13 horas. 
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Hosp C –   O arquivo médico, informatizado, é bastante bem organizado, abre das 7 às 20 

horas e possui um local adequado para a obtenção de dados em prontuários. Existe um  

único prontuário para cada paciente. 

 

Hosp D –  A obtenção de prontuários nesse hospital foi mais complexa: muitos pacientes 

que realizaram AC foram encaminhados de outros hospitais e não chegaram a ter um 

prontuário, recebendo apenas um número de identificação que correspondia ao registro na 

hemodinâmica. Isso também aconteceu com a maioria dos pacientes encaminhados do 

ambulatório da própria instituição, que também não têm prontuário no hospital, apenas um 

número de acompanhamento no ambulatório, relacionado a cada médico específico. Na 

primeira solicitação, apenas 31 dos 150 prontuários foram localizados. A busca realizada 

nos registros da hemodinâmica permitiu que outros registros fossem resgatados. O arquivo 

nessa instituição não está informatizado, e o local de seu armanezamento é bastante 

confuso, tendo sido utilizado o Centro de Estudos para preenchimento das fichas. 

 

2. Prontuários encontrados 

Foram encontrados 535 (89%) dos 600 prontuários solicitados, perda que não foi 

homogênea entre os hospitais. Encontramos, no hosp A, 148 prontuários (98,7%); no hosp 

B, 110 (73,3%); no hosp C, 146 (97,3%) e no hosp D, 131 (87,3%).   

     

3. Comparação entre AIH e prontuário 

a) Procedimento realizado  

Dos 535 prontuários encontrados, seis foram excluídos, pois não foi realizada AC. No hosp 

A, uma paciente realizou cirurgia de aorta e veio a falecer e outra estava com a artéria 

aberta e sem lesão residual, não havendo a necessidade de AC. No hosp C, um paciente 

foi submetido à valvuloplastia mitral e três a procedimentos no sistema vascular periférico, 

com 1 óbito entre estes. Assim, da amostra inicial proposta para avaliação, 529 tiveram 

seus prontuários analisados (88,2%).  
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b) Óbito 

No hosp A, dos 13 óbitos registrados em AIH, em 12 foi realizada AC e todos os 

prontuários foram encontrados; duas perdas ocorreram entre os sobreviventes. No hosp B, 

dos 12 prontuários em que pacientes morreram segundo a AIH, foram encontrados apenas 

4. Por outro lado, 2 pacientes que foram considerados sobreviventes na AIH, na verdade 

faleceram durante a internação. No hosp C, das 8 mortes pela AIH para AC, apenas 7 

ocorreram;  um dos mortos supostos segundo a AIH recebeu alta ainda vivo. No hosp D, 

encontramos apenas 3 prontuários das 12 mortes pela AIH. 

 

As perdas de prontuários não foram homogêneas entre vivos e mortos, notadamente nos 

hospitais B e D. No hosp A, não foram encontrados 2 prontuários de vivos (1,3%) e 2  

pacientes não realizaram AC (1,3%). No hosp B, não localizamos 8 prontuários de mortos 

(66,7%) e  32 de vivos (23,2%); além de 2 pacientes vivos na AIH terem morrido durante 

internação (1,4%). No hosp C, não houve perda entre os mortos; entre os vivos não foram 

encontrados  4 prontuários (2,8%), 4 pacientes não realizaram AC (1 com óbito) e 1 

paciente dado como morto na AIH estava vivo pelo prontuário. No hosp D foram perdidos 9 

dos 12 pacientes mortos pela AIH (75%) e 10  dos vivos (7,2%), não havendo discrepância 

entre prontuários e AIH quanto à realização da AC e da sobrevivência na alta. 

 

Considerando as correções decorrentes das distorções entre AIH e prontuário em relação 

ao procedimento realizado e mortes ocorridas, e à perda de prontuários verificada em cada 

instituição,  a  amostra para análise de prontuários foi a seguinte: hosp A – total de 146  (12 

mortos); hosp B – total de 110 (6 mortos); hosp C – total de 142 (7 mortos); hosp D – total 

de 131 (3 mortos). A expansão das amostras selecionadas resultou em uma modificação 

no número total de pessoas submetidas à AC. Das 2913 supostas AC passamos a 2888 

devido ao achado de indivíduos que não realizaram AC e de discordâncias entre o critério 

de AIH e de prontuários para sobreviventes. 

 

4) Dados de identificação  

a) sexo - informação obtida em todos os prontuários; b) idade – em 10% dos prontuários 

não havia explicitamente a idade do paciente, mas conjugando esse dado à data de 
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nascimento, a perda de informação ocorreu em apenas 3 pacientes; c) cor da pele – dado 

presente em 75% dos prontuários com índices de ausência de informação variável: hosp A 

– 8%, hosp B – 11%, hosp C – 12%, hosp D – 70%; d) endereço – o endereço foi 

identificado em 98,7% dos prontuários sendo a informação sobre o município de origem 

obtida em 97% dos casos, a  maioria residente no município do RJ (74%). 

 

5) Hospital de origem 

Em 131 prontuários (25%) houve relato de atendimento inicial em outro hospital. Desses, 

em 105 (80%) foi possível identificar o hospital de origem; 90% no município do RJ. 

 

6) Diagnósticos em prontuários e AIH 

A comparação entre os diagnósticos de admissão nos prontuários e os constantes das AIH 

referentes é apresentada na Tabela 1. Em 12 prontuários não foram anotados os 

diagnósticos de admissão. O valor de Kappa (estatística de concordância) para quatro 

subgrupos definidos, excluídos os sem diagnóstico nos prontuários, foi de 0,21, sendo que 

o da melhor categoria (IAM) ainda foi de apenas 0,31. O preenchimento em prontuários do 

diagnóstico segundo a CID-10 foi de 28,8%. 

 
7) Condições socioeconômicas 

a) Escolaridade - dado praticamente ignorado em três das instituições. Os índices de 

ausência foram: hosp A – 28%;  hosp B – 91%; hosp C – 88%;  hosp D – 98%.  

 

b) Renda individual e renda familiar 

Essa informação esteve ausente nos hospitais nas seguintes proporções: 

. renda individual: hosp A – 87%; hosp B – 100%; hosp C – 95%; hosp D – 100%; 

. renda familiar: hosp A – 59%; hosp B – 100%; hosp C – 94%; hosp D – 100% 

Em 87% dos pacientes da amostra não foi obtida qualquer informação sobre renda. 

 

8) Fatores de risco 

A distribuição sobre a existência ou não de informação por hospitais e ponderada para o 

total dos  2888 pacientes sobre os principais fatores de risco para DIC está representada 

na Tabela 2, bem como o percentual de ausência de informação sobre alguns dados 
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objetivos como peso do paciente, pressão arteral (PA) antes da AC, dosagem de glicemia 

antes da AC e creatinina pré-AC. 

 

9) Informações sobre co-morbidades 

A Tabela 3 mostra os percentuais de ausência nos dados sobre co-morbidades 

pesquisadas.  

      

10) Exames  

A informação sobre os exames utilizados no pré-AC está representada na Tabela 4. 

 

11) Procedimento 

Em 75% das AC realizadas houve implante de stent, em 21% não houve e em 4% não foi 

possível identificar a utlização ou não de stent. Em 19% dos casos não foi possível 

identificar o tipo de AC realizada e em 22% não foi possivel definir a indicação da AC. 

 

Discussão 

A discussão sobre a qualidade do atendimento sob o aspecto dos processos depende da 

abrangência da informação. Embora seja apenas um dos aspectos da qualidade da 

informação e do cuidado, ela permite que a avaliação de resultados desse cuidado possa 

ser realizada em bases mais sólidas. Não é por coincidência que, ao ser introduzido na 

Inglaterra, em 2004, um sistema de qualificação ao atendimento ao paciente com doença 

coronariana (quality and outcomes framework), nove dos 11 indicadores de qualidade 

medem o processo clínico e dois são medidas de resultado (nenhuma medida de estrutura 

foi incorporada). Algumas das medidas de processo escolhidas foram as seguintes: 

percentual de pacientes com DIC em que a PA está registrada, percentual de pacientes 

com DIC em que há registro de dosagem de colesterol nos últimos 15 meses, percentual 

de pacientes com DIC que está sendo tratada com betabloqueador(3). 

 

No trabalho atual apresentamos a abrangência de informação de uma amostra inicial de 

600 prontuários, dos quais foram localizados 535, escolhidos entre as internações com AIH 

pagas pelo SUS.  Diferentemente do trabalho de Veras e Martins(4), em que houve 
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dificuldade em alguns dos 10 hospitais privados escolhidos para o estudo de prontuários, 

não tivemos esse problema nos quatro hospitais públicos de nosso estudo, após o 

cumprimento de normas institucionais específicas. A dificuldade de localização de 

prontuários foi inerente à organização interna de cada instituição e, no conjunto, não 

encontramos 65 dos prontuários solicitados (11%), com perdas mais significativas nas 

instituições estaduais, sem informatização da documentação médica. A perda no trabalho 

de Escosteguy e cols.(5) foi 1,8%, não tendo havido diferença entre prontuários 

relacionados a óbitos e sobreviventes. No nosso caso, as perdas entre os óbitos foram 

significativamente mais importantes: no hosp A e no hosp C encontramos todos os 

prontuários em que houve óbito, no hospital B perdemos 66,7% desses prontuários e no 

hospital D 75%.  

 

A perda de prontuários mais concentrada entre os óbitos pode estar relacionada ao fato de 

esse documento médico ser considerado primordialmente um instrumento administrativo 

vinculado à assistência ao paciente. Uma vez acontecendo o óbito, passa a haver um 

desinteresse em manter esses registros, já que sua utilização na assistência direta ao 

paciente não mais se faz necessária. A importância desse documento para pesquisas 

retrospectivas parece ser bastante negligenciada. 

 

Veras e Martins demonstraram uma alta confiabilidade das variáveis sexo, idade, tempo de 

permanência, diagnóstico principal e procedimentos realizados nos preenchimentos das 

AIH(4). Estudo utilizando a AIH como forma de avaliar a qualidade de atendimento ao IAM 

também demonstrou a precisão das variáveis demográficas, das variáves relacionadas ao 

processo (uso de procedimentos e intervenções) e de resultados (óbito e motivo de 

saída)(6). Em nossa amostra, as variáveis sexo e idade também foram bastante precisas.  

 

No Brasil, a questão da cor da pele é menos marcada em suas diferenças, sendo estas 

provavelmente mais relacionadas às condições socioeconômicas. Nos EUA existem 

diferenças étnicas e raciais em relação aos procedimentos cardiovasculares e que 

representam, provavelmente, a soma de um uso exagerado desses procedimentos entre os 

brancos e uma subutilização entre os negros(7). No nosso trabalho houve informação sobre 
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a cor da pele em 75% dos casos (76% eram brancos), embora a fidedignidade desse 

dado seja limitada. Essa informação pode denotar uma diferença de acesso aos 

procedimentos mais complexos, mas também um viés no preenchimento desse item, na 

grande maioria das vezes realizado sem critérios objetivos, que na verdade seriam 

impossíveis de ser implementados.  

 

A informação sobre o local de moradia é importante para análise de fluxo dos pacientes 

dentro de um mesmo município e entre diferentes municípios, podendo ajudar no 

planejamento, alocação e transferência de  recursos financeiros, como no caso dos 

procedimentos de alta complexidade (PAC), onde existe uma Pactuação Programada 

Integrada (PPI), sendo a cidade do Rio de Janeiro referência para a área Metropolitana I do 

Estado. Nos prontuários avaliados por Veras e Martins, em 10,6% não havia anotação de 

endereço(4). No nosso trabalho, o endereço foi identificado em 98,7% dos prontuários, e o 

município de origem em 97% dos casos.  

 

A informação sobre escolaridade foi praticamente ignorada em três das instituições. Em 

87% dos prontuários da amostra não foi obtida qualquer informação sobre renda. Em 

Ontário, província do Canadá, o acesso a procedimentos cardiovasculares invasivos pós-

IAM variou de acordo com o nível econômico da vizinhança. Apesar do sistema canadense 

de atendimento universal, a baixa condição socioeconômica foi um preditor de menor 

acesso a atendimentos cardiológicos especializados, bem como de maior mortalidade em 

um ano pós-IAM(8). Existe associação entre baixa condição socio-econômica e maior 

prevalência de fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica (HAS), fumo, 

obesidade, diabetes mellitus (DM) e elevação dos fatores protrombóticos, como aumento 

do fibrinogêneo(9,10). No RJ, através do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), foi 

analisada a distribuição espacial da mortalidade por IAM em 2000, verificando-se que essa 

distribuição é heterogênea; o padrão espacial identificado está associado a um forte 

gradiente social(11) . 

 

A variação da confiabilidade do diagnóstico principal é grande nos trabalhos, chegando a 

42,5%(12). Em 1978, Lebrão observou 17,5% de discordância entre os dados registrados no 
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Boletim da Secretaria Estadual de São Paulo e os dados do prontuário médico no que diz 

respeito ao diagnóstico principal(13). No nosso trabalho, a concordância entre os 

diagnósticos da AIH e do prontuário foi inferior a 50%. Além das conhecidas justificativas 

de ilegibilidade e ambigüidade de anotações médicas, a ausência do registro médico foi um 

dos principais fatores para esse achado. A essas justificativas somam-se problemas 

inerentes à Classificação Internacional de Doenças, com incompatibilidade no sistema de 

classificação, que não oferece as opções de diagnósticos efetivamente utilizadas na prática 

médica e que variam de acordo com conceitos médicos vigentes nos diversos locais. 

 

O desempenho nos PAC em cardiologia no município do RJ é inferior ao esperado, com 

uma letalidade inaceitável em algumas situações(1). Imaginamos que uma busca 

retrospectiva em prontuários pudesse esclarecer aspectos relacionados à presença de 

fatores de risco e co-morbidades que conferissem maior gravidade aos pacientes. No 

entanto, verificamos que muitas vezes a AC foi realizada sem informações adequadas 

sobre as condições clínicas do paciente.  A informação sobre presença ou não de diabetes, 

por exemplo, esteve ausente em 36% dos prontuários; em 40% nada soubemos sobre o 

hábito de fumar, quase metade dos prontuários não tinha informação sobre dislipidemia e a 

informação sobre obesidade foi ignorada em 76% dos casos. As informações sobre as co-

morbidades também foram deficientes, exceto no caso do IAM prévio (Tabela 3). 

 

As informações sobre o eletrocardiograma (ECG), grau de isquemia e disfunção ventricular 

ajudariam a ter um melhor conhecimento do perfil dos pacientes, porém os dados foram 

bastante incompletos: o ECG pré-AC foi descrito em menos de 40% dos prontuários. No 

trabalho de Escosteguy e cols., a letalidade do IAM associada à não-realização ou à não-

informação sobre o ECG foi muito alta: 75%(5). Em nosso trabalho, a informação sobre 

isquemia miocárdica através de exames provocativos como teste de esforço, cintilografia 

miocárdica e ecocardiograma de estresse só foi registrada em 12%, 8% e 2% dos casos, 

respectivamente. Apenas 30% registraram informação sobre a função ventricular através 

do ecocardiograma.  

 

O  óbito é a variável mais freqüentemente utilizada para avaliar o resultado do serviço 
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prestado. Em estudo de Veras e Martins(4), em 55 dos 1.331 prontuários não houve 

informação sobre o desenlace; enquanto no trabalho de Escosteguy e cols.(5), os 77 óbitos 

na AIH foram na verdade 79 quando analisados os prontuários. Identificamos três erros 

desse tipo: em duas AIH o paciente foi considerado vivo e na verdade faleceu durante a 

internação; e um paciente considerado como óbito na AIH em realidade recebeu alta 

hospitalar com vida. Esse último erro deve ter ocorrido por transcrição incorreta para a AIH; 

o primeiro provavelmente deve-se ao fato de os pacientes continuarem internados após o 

procedimento, embora a instituição já houvesse gerado a AIH daquele determinado evento. 

 

Em 19% dos casos não conseguimos identificar o tipo de AC realizada e em 22% não foi 

possível definir a indicação da AC, o que dificulta a análise sobre a propriedade da escolha 

dessa abordagem terapêutica. Essa questão é particularmente importante porque sabemos 

que a letalidade relacionada à AC apresenta variação de acordo com a indicação e o tipo 

de procedimento realizado. Conhecendo a letalidade relacionada a essas diversas 

situações, poderemos melhor avaliar se a AC, um PAC de alto custo, está efetivamente 

contribuindo para um melhor cuidado oferecidos aos pacientes com DIC. 

 

O preenchimento adequado do prontuário envolve desde a solicitação da internação 

(solicitação da AIH) até a transcrição do prontuário médico para os devidos campos da AIH 

após alta hospitalar. Esta tarefa é, muitas vezes, realizada por funcionários com 

treinamento inadequado que baseam-se em registros médicos em geral incompletos. 

 

Conclusão 

A AC é um procedimento cada vez mais empregado para o tratamento da DIC, 

necessitando da avaliação permanente de seus resultados. Para isso, é imprescindível a 

existência de informação sobre pacientes e procedimentos. Encontramos um 

preenchimento muito heterogêneo e, no geral, deficitário nas quatro instituições estudadas 

em relação à abrangência da informação. A construção de instrumentos de coleta 

padronizados e que sejam utilizados na rede pública e privada de saúde, principalmente 

quando da realização de PAC, poderiam melhorar a abrangência e qualidade da 

informação e contribuir para um melhor cuidado. 
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Tabela 1.  Comparação entre os diagnósticos de admissão coletados em prontuários  
e os diagnósticos das AIH referentes 

 
SIH/SUS (AIH)  

Prontuário 
Angina e outras 

isquêmicas agudas 
I20 e I24 IAM I21-22 

DACC 
I25 

Outros 
diagnósticos Total 

Angina/outras 
agudas 215 44 85 3 347 

IAM 35 41 11 2 89 

Doença arterial 
coronariana  

crônica (DACC) 
20 5 23 1 49 

 
Outros 

diagnósticos 
16 8 5 3 32 

Sem diagnóstico 8 2 2 0 12 

Total 294 100 126 9 529 
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Tabela 2.  Percentual de ausência de informações em relação a fatores de risco e 
medidas objetivas de pressão arterial, glicemia, peso e creatinina pré-AC. 

Variável Hosp A Hosp B Hosp C Hosp D 
Total 

ponderado* 

História familiar de 
DAC 57,5 44,6 48,6 54,2 52,7 

História familiar de 
morte súbita 69,9 82,7 79,6 80,0 77,5 

DM 29,5 26,3 40,9 48,0 40,3 

HAS 9,6 11,0 20,4 38,2 25,0 

Dislipidemia 44,5 50,0 45,8 52,7 48,6 

Obesidade 75,3 90,9 75,4 64,1 71,6 

Fumo 36,3 26,4 35,9 59,5 45,3 

Sedentarismo 74,7 88,2 85,2 89,3 84,8 

PA pré-AC 10,0 35,0 6,0 56,0 29,1 

Glicemia pré-AC 42,0 35,0 68,0 87,0 69,8 

Peso pré-AC 90,0 65,0 92,0 87,0 87,4 

Creatinina pré-AC 39,3 35,2 64,6 83,9 65,4 

* considerando a ponderação de acordo com frações amostrais corrigidas 
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Tabela 3.  Percentual de ausência de informações em relação a co-morbidades 
 

 Variável Hosp A Hosp B  Hosp C  Hosp D  
Total 

ponderado* 

 

Acidente vascular 
encefálico 39,7 71,8 85,9 71,0 68,2 

 

Insuficiência renal 38,4 71,0 89,4 70,2 68,3 
 

Doença pulmonar 
obstrutiva crônica 50,7 63,6 83,1 68,7 68,4 

 

Doença vascular 
periférica 50,7 71,8 82,4 71,0 70,2 

 

Arritmia prévia 52,8 76,4 90,1 72,5 73,1 
 

IAM prévio 0 0 0 0 0 
 

Angina instável 
prévia 32,2 66,4 75,4 44,3 51,2 

 

Insuficiência 
coronariana prévia 24,7 48,2 74 49,6 50,9 

 

Insuficiência 
cardíaca prévia 34,9 73,6 86,7 55,0 60,5 

 

Neoplasia prévia 54,1 75,5 94,4 62,6 70,2 
 

* considerando a ponderação de acordo com frações amostrais corrigidas 
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Tabela 4.  Percentual de exames pré-AC não realizados e não informados 
 

 Hosp A Hosp B Hosp C Hosp D Total 
ponderado* 

ECG 36,3 58,2 68,3 81,6 67,8 

ECO 64,4 51,9 67,6 85,5 74,2 

TE 89,1 84,6 85,2 94,7 90,0 

Cintilografia 89,0 94,6 87,3 97,7 92,5 

ECO de 
estresse 

99,4 98,2 96,5 100,0 98,7 

* considerando a ponderação de acordo com frações amostrais corrigidas 
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Tabela 5.  Percentual de ausência de informações relacionadas à indicação e tipo de AC, por  
                 hospital  e ponderada para os 2.888 pacientes 
 

 Hosp A Hosp B Hosp C Hosp D Total 
ponderado* 

 

Indicação 3,4 10,0 3,5 59,5 28,4  

Tipo 8,2 14,6 10,6 55,8 30,0  

* considerando a ponderação de acordo com frações amostrais corrigidas 
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Letalidade e complicações de angioplastias coronarianas  

pagas pelo Sistema Único de Saúde em hospitais públicos  

no município do Rio de Janeiro - 1999 a 2003 
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LETALIDADE E COMPLICAÇÕES DE ANGIOPLASTIAS CORONARIANAS PAGAS  

PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM HOSPITAIS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO  

DO RIO DE JANEIRO - 1999 A 2003 

 

RESUMO 

Introdução : A angioplastia coronariana (AC)  necessita da avaliação permanente de seus 

resultados.  

 

Objetivo:  Estimar as indicações, complicações e letalidade em 4 hospitais públicos do 

município do Rio de Janeiro através de revisão de prontários.  

 

Metodologia:  Foi composta uma amostra estratificada, com todos os óbitos incluídos, 

envolvendo 600 pacientes submetidos à AC entre 1999 e 2003 divididos entre 4 hospitais 

públicos: federal de ensino (A), estadual de ensino (B), federal de referência (C) e  estadual 

de referência (D).  

 

Resultados:  A letalidade cardíaca geral foi de 1,6%, variando de 0,9 a 6,8%. A letalidade 

de acordo com grupo etário: inferior a 50 anos – 0,2%;  entre 50 e 69  – 1,6% e  acima de 

69 anos – 2,7%.  A letalidade na AC primária e de resgate foram elevadas, 17,4% e 13,1%, 

respectivamente; nas AC eletivas foi de 0,8%. As principais complicações durante a AC 

foram a dissecção (5% dos pacientes, letalidade cardíaca = 11,5%) e a oclusão do vaso 

(2,6%; letalidade cardíaca = 21,8%). Sangramento ocorreu em 5,9% dos pacientes 

(letalidade = 5,6%) e em 3,0% houve necessidade de transfusão (letalidade = 12,0%). O 

IAM aconteceu em 1,1% com letalidade de 38% e o acidente vascular encefálico indicou 

uma letalidade de 17,5%. 

 

Conclusão: A letalidade foi elevada para as AC primárias e de resgate As AC eletivas 

também apresentaram letalidade e complicações acima do esperado. A implantação de 

instrumentos de registros nacionais e obrigatórios poderiam auxiliar na avaliação 

permanente da qualidade da AC. 
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PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY REIMBURSED BY THE 

UNIFIED HEALTH SYSTEM IN PUBLIC HOSPITALS IN THE RIO DE JANEIRO MAIN 

CITY – 1999 to 2003: COMPLICATIONS AND IN-HOSPITAL MORTALITY 

 

ABSTRACT 

Background: The percutaneous transluminal angioplasty (PTCA) deserves a continuos  

evaluation of its results. 

 

Objective:  To estimate indications, complications and in-hospital mortality in four public 

hospitals in Rio de Janeiro – the capital city of the state. 

 

Methods:  We have selected 600 medical records – including all from the patients who had 

died – among 2.913 PTCA reimbursed by the Unified Health System (SUS) between 1999 

and 2003 in four public hospitals: a federal university hospital (A), a state university hospital 

(B), a reference federal hospital (C) and a state reference hospital (D).  

 

Results:  The overall in-mortality was 1.6% (0.9 to 6.8%). The mortality above 69 years was 

2.7%. The mortality for primary and rescue PTCA were high: 17.4% and 13.1%, 

respectively; in elective PTCA was 0.8%. Complications during the PTCA were dissection 

(5% of the patients, in-hospital mortality = 11,.%) and occlusion (2.6%, in-hospital mortality = 

21.8%). Bleeding was present in 5.9% of the patients (in-hospital mortality = 5.6%) and 

3.0% needed transfusion (in-hospital mortality = 12.0%). Myocardial infarction was a 

complication in 1.1% of the patients (in-hospital mortality = 38%) and stroke was associated 

witn an in-hospital mortality of 17.5%. 

 

Conclusion: The cardiac in-hospital mortality was high when PTCA was performed for a 

patient with ST elevation acute myocardial infaction. Elective PTCA had mortality and 

complications levels above the expected. The creation of a nacional standardized  

instrument for colecting data about PTCA would help the health system to follow the 

outcomes of the procedure, which need to be improved. 
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Introdução 

A utilização da revascularização miocárdica percutânea, a angioplastia coronariana (AC), 

varia de forma importante de país a país e de centro a centro, com diferentes resultados 

para pacientes com doença coronariana. O Registro Europeu das AC em 1997, com a 

participação de 29 países e representando mais de 550 milhões de pessoas, espelha essas 

diferenças e confirma o avanço do procedimento: um aumento de 24% nas AC de 1996 

para 1997(1). No Brasil, essa mesma tendência tem sido observada, sem, no entanto, uma 

avaliação permanente e detalhada  dos resultados. No município do Rio de Janeiro (RJ), de 

1999 a 2003, foram pagas, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 2.913 pacientes com AC 

realizadas em instituições públicas. Analisar a letalidade e as complicações desse 

procedimento nessa população foi o objetivo deste trabalho. 

 

Metodologia 

Este estudo faz parte do projeto “Letalidade nos procedimentos de alta complexidade na 

doença isquêmica do coração no estado do Rio de Janeiro” (Anexo 1), coordenado pela 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela Escola 

Nacional de Saúde Pública – Fundação Oswaldo Cruz, tendo recebido auxílio da Fundação 

de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) para sua realização. O projeto 

foi aprovado na Comissão de Ética do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho  e na 

Faculdade de Medicina da UFRJ (Anexo 2), bem como nas instâncias necessárias em cada 

instituição em que foi realizada a pesquisa. O sigilo dos dados pessoais dos pacientes foi 

resguardado.  

 

Foi estudado o procedimento AC em um ou mais vasos, com ou sem utilização de stent,  

em quatro unidades públicas de saúde vinculadas ao SUS no município do Rio de Janeiro. 

Os dados sobre a AC foram provenientes dos bancos das autorizações de internação 

hospitalar (AIH) pagas pelo SUS no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2003 e da 

revisão de prontuários. Foram selecionados os quatro hospitais da capital do estado do RJ 

que executaram o maior volume combinado de AC e cirurgia de revascularização 

miocárdica (RVM) no período: dois universitários (A e B) e dois de referência em 

cardiologia, nos âmbitos federal (C) e estadual (D).     
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Em cada um desses hospitais foram feitas seleções do procedimento estudado. Os casos 

foram ordenados de acordo com o nome dos pacientes, suas datas de nascimento, sexo e 

datas de internação, com a finalidade de formar blocos de casos contíguos, constituídos 

por procedimentos idênticos, AC, executados nos mesmos indivíduos. De cada bloco foi 

incluído apenas o último procedimento realizado em cada indivíduo, sendo excluídos os 

procedimentos anteriores ao último, no período de 1999 a 2003.  Tais seleções resultaram  

no total de 2.913 pessoas: hosp A – 644, hosp B – 203, hosp C – 809 e hosp D – 1.257. O 

número de óbitos, segundo a AIH, em cada um desses hospitais foi de 13, 12, 9 e 12, 

respectivamente. 

 
Como a quantidade total de casos dos últimos procedimentos no período, por indivíduo, 

excedeu a capacidade operacional de coleta de dados em prontuários, decidiu-se por fazer 

observações apenas em amostras, selecionadas ao acaso, formadas por óbitos e 

sobreviventes, de cada procedimento, em cada hospital. Buscando obter o máximo de 

eficiência na comparação de óbitos e sobreviventes, optou-se por um delineamento 

amostral que equiparasse em termos quantitativos, na medida do possível ambos os 

grupos. Decidiu-se coletar os dados de 150 prontuários relativos à última AC em cada 

indivíduo, em cada hospital. Todos os hospitais realizaram mais AC que o necessário para 

as amostras, porém as quantidades de óbitos são menores que a metade do tamanho 

previsto. Portanto, todos os óbitos foram incluídos nas amostras finais, por procedimento e 

por hospital. Em cada hospital, a soma de sobreviventes e óbitos sempre alcança o 

previsto de 150 prontuários. No final do processo de seleção amostral, planejava-se 

observar: hosp A – 137 sobreviventes, 13 óbitos; hosp B – 138 sobreviventes, 12; hosp C – 

141 sobreviventes, 9 óbitos; hosp D – 138 sobreviventes,  12 óbitos. No total: 554 

sobreviventes e 46 óbitos. 

 

As seleções aleatórias das amostras de indivíduos-procedimentos foram feitas por meio da 

rotina sample do software estatístico Stata(2), que permite fazer escolhas de registros de 

um arquivo que resultam em amostras aleatórias simples, isto é, sem reposição. 
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Foi construída uma ficha para a coleta de dados em prontuários (Anexo 3) com os itens 

identificação,  diagnóstico de internação, condições socioeconômicas, fatores de risco e co-

morbidades, exames complementares, indicação da AC (pós-infarto agudo do miocárdio – 

IAM – com supra de ST, pós-síndrome coronariana aguda – SCA – sem supra de ST ou 

por doença arterial coronariana crônica – DACC), tipo de AC (AC primária, de resgate ou 

eletiva), dados da AC, prescrição, relato de revascularização prévia, complicações e 

evolução do paciente. Não foram aplicados critérios de julgamento para o preenchimento 

da ficha de coleta. Os fatores de risco e co-morbidades foram considerados presentes 

desde que anotados no prontuário (o diagnóstico de internação não foi considerado como 

co-morbidade). A coleta de informações foi feita por pesquisadores devidamente treinados, 

seguindo as orientações da ficha de instruções (anexo 4): nove médicos e duas estudantes 

de medicina da UFRJ. No caso de dúvida no preenchimento da ficha de coleta houve 

retorno ao prontuário do paciente. Todas as fichas foram revisadas durante a transcrição 

para meio eletrônico. 

 

Análise estatística 

O peso dos dados de cada paciente variou na função inversa da probabilidade de seleção 

da amostra. A probabilidade dos mortos foi de 100% em todos os hospitais, mas a dos 

sobreviventes era menor e diferente segundo as instituições. Para determinar a razão de 

letalidade e o “p” associado a essas razões, foram utilizados modelos de regressão de 

Poisson. 

 

 

Resultados 

a) Prontuários encontrados, perdas e reconstrução da população  

Não houve dificuldade para o acesso aos prontuários. Dos 535 localizados, 6 foram 

excluídos porque os pacientes não realizaram AC. No hosp A, encontramos 98,7% dos 

prontuários; no B, 73,3%; no C, 97,3% e no D, 87,3%. A perda entre os óbitos foi 

significativa no hosp  B  (66,7%) e no hosp D (75%).  No hosp A e no hosp C todos os 

óbitos foram encontrados. Houve discordância em relação à AIH sobre três casos de 

óbitos: dois pacientes que morreram durante a internação foram dados como vivos na AIH 
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(hosp B) e o contrário aconteceu no hosp C: um paciente vivo no prontuário foi dado como 

morto na AIH.  

 

Corrigindo as distorções entre AIH e prontuário em relação ao procedimento realizado e às 

mortes ocorridas e, considerando a perda de prontuários em cada instituição, a amostra 

para análise de prontuários foi a seguinte: hosp A – 146 pacientes com 12 mortos; hosp B – 

110 pacientes com 6 mortos; hosp C – 142 pacientes com 7 mortos; hosp D – 131 

pacientes com 3 mortos. A expansão das amostras selecionadas resultou em uma 

modificação no número total de pessoas submetidas à AC. Das 2.913 supostas AC, 

passamos a 2.888, devido ao achado de indivíduos que não realizaram AC e de 

discordâncias entre o critério de AIH e de prontuários para sobreviventes. 

 

b) Identificação, fatores de risco, co-morbidades e diagnóstico 

Dos 529 pacientes, foram encontrados 339 (64%) do sexo masculino e 76% foram 

registrados como brancos. A média de idade ponderada foi de 60,2 + 10,3 anos (variando 

de 29 a 92 anos na amostra). Dos 28 óbitos, 27 aconteceram por causa cardíaca, tendo 

sido criada a variável morte cardíaca (morcard) para as análises realizadas. Apenas uma 

morte cardíaca ocorreu em paciente com menos de 50 anos; 16 na faixa entre  50 e 69 

anos e 10 naqueles acima de 69 anos. A letalidade ponderada na população de 2.888 

pacientes nesses mesmos grupos etários foi de 0,2%, 1,6% e 2,7%, respectivamente. 

 

Dos pacientes da amostra, não foram encontrados dados referentes à idade em 0,8%, à 

cor da pele em 25%, ao endereço em 1,3%, ao grau de escolaridade em 75% e à renda em 

87%. 

 

Em relação aos fatores de risco, estavam presentes na amostra: diabetes (DM) – 34%; 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) – 85%; dislipidemia – 71%; obesidade – 34%; 

tabagismo – 34%, com 40% de ex-fumantes (mais de seis meses de abandono). A Tabela 1 

apresenta as características demográficas dos pacientes, fatores de risco, diagnósticos e 

letalidade cardíaca, com a ponderação para obter dados dos 2.888 pacientes submetidos à 

AC nos hospitais estudados. A tabela 2 apresenta as co-morbidades e letalidade cardíaca. 
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c) Exames 

c1) Eletrocardiograma (ECG) – Em 311 (59%)  prontuários não foi informada a  realização 

ou não de ECG pré-AC; do restante, 190 (87%) apresentavam ECG anormal, 18 (8%) 

tinham ECG normal e 10 (5%) não realizaram o exame. De 27 óbitos por causa cardíaca, 

25 apresentavam ECG pré-AC anormal e, em 2 não havia relato do exame; nenhum óbito 

ocorreu nos pacientes com ECG normal. A presença de supradesnivelamento do segmento 

ST em qualquer parede apresentou forte impacto na mortalidade cardíaca. A presença de 

fibrilação atrial (FA), no ECG pré-AC, teve significância estatística para letalidade cardíaca, 

apesar do número pequeno de pacientes em que essa informação foi obtida.  Em relação 

ao ECG pós-AC, em 67% não foi obtida informação sobre sua realização ou não. Dos 128 

pacientes com ECG pós-AC anormais, 13 morreram (letalidade = 3,6%); nenhuma morte 

ocorreu entre os 28 com ECG normal e houve 14 mortes entre os que não o fizeram ou não 

apresentavam relato do exame. As principais alterações de ECG e as letalidades cardíacas 

ponderadas estão representadas na Tabela 3. 

 

c2) Ecocardiograma pré-AC (ECO pré-AC)  

O exame foi realizado em 170 pacientes da amostra. A presença de disfunção moderada 

ou grave do VE na avaliação subjetiva do examinador foi uma informação importante. Na 

avaliação ponderada, 53,3% dos óbitos apresentavam disfunção moderada ou severa 

(entre os vivos, apenas 20%). A letalidade cardíaca nos pacientes com disfunção moderada 

ou severa foi de 5,8% e naqueles com função normal ou disfunção leve foi de 2,8%. 

Naqueles em que não foi obtida essa informação (49%) a letalidade foi de 1,0%. 

 

c3) Investigação de isquemia 

Foram realizados 112 exames não-invasivos pré-AC em 88 pacientes da amostra; desses, 

76 apresentaram isquemia em pelo menos um exame, ou seja, apenas 14% dos pacientes 

da amostra foram submetidos à AC com informação de isquemia miocárdica. Excluídos os 

pacientes submetidos à AC primária ou de resgate, esse percentual seria de 16% e, 

considerando apenas os submetidos à AC eletiva, seria de 20%. 
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d) Vasos lesados  

As informações obtidas do laudo da coronariografia em conjunto com a informação sobre o 

vaso abordado na AC, levaram à seguinte distribuição na nossa amostra: 270 pacientes 

tiveram lesão descrita como maior ou superior a 50% em 1 vaso (artéria descendente 

anterior – ACDA, 155; artéria circunflexa – ACX, 48; artéria coronária direita – ACD, 65; 2a. 

marginal, 2 pacientes); 155 em 2 vasos; 75 em 3 vasos (sempre com ACDA acometida) e 

17 em 4 ou mais vasos. A letalidade ponderada de acordo com o acometimento dos vasos 

foi a seguinte: 1 vaso – 1,0% (se ACDA, 1,1%; não-ACDA, 0,9%); 2 vasos – 0,92 (se ACDA 

acometida, 1,3%; se ACDA livre de lesões importantes, 0%). Para 3 vasos, a letalidade foi 

de 5,6%. Pacientes com oclusão de pelo menos 1 vaso (28,1% dos 78,7% de pacientes 

com esse dado informado) no cateterismo pré-AC apresentaram letalidade cardíaca 

ponderada de 3,6%, contra 1,0% naqueles sem oclusão (p=0,016). 

 

f) Drogas utilizadas 

Digital, diurético, dopamina/noradrenalina e dobutamina pré-AC apresentaram forte 

correlação com a letalidade cardíaca. Nos pacientes que antes da AC não fizeram uso de 

nenhuma dessas drogas (80,6%), a letalidade ponderada foi de 0,43%; nos que utilizaram 

pelo menos uma dessas drogas antes da AC (4,1%), a letalidade foi de 8,5%. A letalidade 

nos que iniciaram o uso de uma dessas drogas no pós-AC (9,3% dos pacientes) foi de 

4,4%  enquanto naqueles que permaneceram em uso de uma dessas drogas (6,0% dos 

pacientes) a letalidade foi de 7,5%. 

 

Das demais drogas utilizadas, a associação ácido acetil-salicílico (AAS) e ticlopidina 

mostrou-se superior ao uso isolado de AAS (letalidade de 0,6% versus 2,8%; p=0,010); 

apenas 49% dos pacientes fizeram uso conjunto das duas drogas (46,5% de pacientes sem 

informação – SI). O clopidogrel foi utilizado em um percentual pequeno de pacientes, tanto 

pré-AC (11,3%) quanto pós (12,9%) AC (%SI=46,4%). Tirofibam foi utilizado em 5% dos 

pacientes pré-AC (%SI=47,9%) e não houve relato de uso de abciximab pré-AC 

(%SI=48,7%) . 
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g) A angioplastia 

Houve implante de stent em 81,3% dos 2.741 pacientes com essa dado informado e a  

letalidade com a utilização de pelo menos um stent foi de 0,9% versus 4,0% naqueles que 

não o utilizaram (p=0,002). Os principais vasos abordados na amostra foram: ACDA – 

50,4%; ACD – 28,7% e ACX – 16,5%. 

 

h) Complicações e letalidade 

As principais complicações pós-AC e letalidades ponderadas estão registradas na Tabela 

4. As principais complicações durante a AC foram a dissecção (5% dos pacientes com 

letalidade cardíaca de 11,5%) e a oclusão do vaso (2,6% dos pacientes e letalidade 

cardíaca de 21,8%). Se houve necessidade de um novo PAC, a letalidade cardíaca foi 

significativamente superior à dos demais. Sangramento ocorreu em 5,9% dos pacientes 

(letalidade=5,6%) e em 3,0% houve necessidade de transfusão (letalidade=12,0%). O IAM 

aconteceu em 1,1% com letalidade de  38% e o AVE indicou uma letalidade de 17,5%. As 

mortes aconteceram em 38% dos casos durante a AC. 

 

A Tabela 5 apresenta os percentuais estimados de letalidade cardíaca  por hospital de 

acordo com tipo e indicação de AC. A Tabela 6 apresenta os percentuais estimados de 

letalidade cardíaca de acordo com o tipo e a indicação da AC na população de 2888 

pacientes que realizaram AC. A letalidade cardíaca geral foi de 1,6%, variando de 0,9% a 

6,8% de acordo com o hospital e quando feitas as ponderações segundo as frações 

amostrais foram: hosp A – 1,9%; hosp B – 6,8%; hosp C – 0,9%; hosp D – 1,0%.   

 

Considerando não apenas a letalidade como um desfecho insatisfatório para o 

procedimento, mas também a existência de outras complicações sérias (IAM ou angina ou 

baixo débito ou insuficiência cardíaca – IC –  ou acidente vascular encefálico – AVE) 

naqueles pacientes que não faleceram, o índice de desfechos insatisfatórios chega a 8,2% 

(de acordo com os diagnósticos: IAM=22,0%; Angina instável (AI)=8,8%; Angina estável 

(AE)/DACC=4,3%; outros=3,3%). Se acrescentarmos a necessidade de transfusão e 

presença de insuficiência renal aguda chegamos a 11,5% de desfechos insatisfatórios na 

AC (24,2% se IAM; 14,1% se AI; 6,0% se AE/DACC; e 9,8% se outros diagnósticos).  
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Discussão 

No estado do Rio de Janeiro, a letalidade geral nos procedimentos de AC foi de 1,7% nas 

AIH pagas pelo SUS, de 1999 a 2003, relacionadas com diagnóstico de DIC. A 

variabilidade entre as taxas observadas, ajustadas por idade, sexo e grupos diagnósticos, 

foi de 0% a 3,2% entre os 10 hospitais estudados no trabalho de Oliveira e cols.(3). No 

nosso trabalho, foi realizada pesquisa em prontuários para um melhor conhecimento das 

características clínicas dos pacientes encaminhados à AC em quatro hospitais públicos do 

município do Rio de Janeiro. Encontramos uma letalidade geral de 1,6%, variando de 0,9% 

a 6,8%,  

 

Das 2.888 AIH pagas pelo SUS para AC nas quatro instituições, 62,2% dos pacientes eram 

homens, predomínio concordante com vários estudos(4-6), sem ter havido diferença 

significativa na letalidade cardíaca entre os sexos, diferente dos trabalhos de Vogt e cols.(4) 

e Spauding e cols.(6), com maior mortalidade entre as mulheres. Nossa média de idade foi 

um pouco inferior à encontrada em alguns estudos (60,2 anos versus 64(6), 65(5),  65,6(7)), 

com um percentual menor de pacientes acima de 70 anos. No trabalho de Hannah e 

cols.(5), por exemplo, 38,1% dos pacientes tinham mais de 70 anos, no nosso apenas 

19,3% ultrapassavam essa idade.  

 

Diferentemente do Registro NACI(8), não houve diferenças significativas entre as 

características clínicas e letalidade de brancos e não-brancos, lembrando as limitações que 

essa definição abriga em nosso país; 74% das AC foram realizadas em pacientes 

registrados como brancos. Isso pode sugerir diferenças no acesso aos serviços de saúde. 

Embora a mortalidade por doença isquêmica do coração (DIC) apresente diferenças entre 

os grupos socioeconômicos, numa relação inversa com a renda(9), essas informações 

foram amplamente negligenciadas nos prontuários. Alter e cols. também destacaram a 

escassez desses dados e estimaram o nível socioeconômico dos pacientes de acordo com  

a região de moradia(10). No Brasil, essa inferência pode ser enganosa: na região 

metropolitana do Rio de Janeiro convivem, lado a lado, setores censitários mais ricos com 

setores mais pobres(11).  
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Dentre os fatores de risco para DIC, a idade apresentou maior correlação com a 

letalidade, que aumentou de acordo com o grupo etário coincidindo com o relato de outros 

estudos(4,6). Os demais fatores de risco apresentaram um sub-registro importante: a 

informação sobre história de morte súbita na família, quando presente, representou um 

forte marcador de letalidade, assim como a presença de história prévia de revascularização 

cirúrgica, que também apresentou significância estatística para letalidade cardíaca. 

 

Holper e cols. demonstraram maior mortalidade hospitalar (2,6%) nos pacientes com IC 

submetidos à AC: se a fração de ejeção do VE fosse inferior a 50%, a mortalidade pós-AC 

elevava-se para 4,5%(12).  No nosso trabalho, a letalidade nos pacientes com história prévia 

de IC chegou a 6,9% e 5,8% nos pacientes com disfunção moderada a grave ao ECO. O 

achado da disfunção ventricular como fator importante no resultado intra-hospitalar da AC é 

concordante com vários trabalhos na era pré-stent(13,14) e também com o trabalho de 

Keelan e cols., já com a ampla utilização de stents na AC(15). 

  

A  utilização do stent verificada é compatível com o que se pode observar no mundo. Na 

França, em 1997, 72%  dos procedimentos de AC ocorriam com implante de stent(1); na 

Alemanha, mais de 70% em 2000(4); no Brasil, dados da Central Nacional de Intervenções 

Cardiovasculares (CENIC) informam a utilização de stent em 76,7% das AC em 2000(16). 

No nosso trabalho, houve menor letalidade nos pacientes com implante de stent. A 

utilização do stent durante a AC foi considerado protetor no escore simplificado de risco 

descrito por Resnic e cols.(17).  

 

Nas AC realizadas nos Estados Unidos, entre 1998 e 2000, a letalidade variou de 1,4% 

(hospitais com  mais de 1000 casos/ano) a 2,6%, (aqueles com 5 a 199 casos/ano)(18). Nas 

AC primárias, a letalidade foi em média 3,5%. Canto e cols. demonstraram uma letalidade 

na AC primária que variou de 5,7% nos hospitais com maiores volumes de AC a 7,7% nos 

de menores volumes. Não foi observada diferença em relação à utilização de trombolítico, 

com letalidade de 6,9% e 7,0%, respectivamente(19). O resultado do registro da Grande 

Paris  não encontrou relação entre o volume de AC e a mortalidade intra-hospitalar nos 

pacientes de baixo risco. No entanto, naqueles procedimentos emergenciais, de maior risco 
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(AC primária, choque cardiogênico), foi verificada uma relação inversa entre volume de 

procedimentos e mortalidade: 6,8% versus 8,5% (p=0,028)(6). No nosso estudo, poucas AC 

primárias foram realizadas com letalidade muito elevada: 17,4%. Três dos quatro hospitais 

estudados impõem barrerias de acesso à procura direta dos pacientes e nenhuma dispõe 

de hemodinâmica funcionando 24 horas. Em pelo menos 40% dos casos a AC primária foi 

realizada em pacientes transferidos de outras unidades, o que sugere um retardo superior 

ao recomendado. 

 

A letalidade cardíaca global de 1,6% encontra-se acima do valor relatado por Mack e cols. 

(1,2%) nas 97.045 AC realizadas entre 1999 e 2002 em 200 hospitais de 23 estados 

americanos(7), e é semelhante à do CENIC em 1997 (1,6%) e superior à desse mesmo 

registro em 2000 (1,2%)(16). Nas AC realizadas eletivamente, a letalidade de 0,8% foi  

superior à letalidade de 0,6% encontrada no Registro francês(6). Chamou a atenção no 

nosso trabalho, a escassez de registro de realização de exames não invasivos na pesquisa 

de isquemia miocárdica nas AC eletivas. Uma letalidade na AC superior ao tratamento 

clínico nos pacientes com DIC estável permite o questionamento sobre a propriedade de 

indicação do procedimento. 

 

Dos 254 pacientes com indicação de AC por IAM com supradesnível de ST, 113 (44%) 

realizaram o procedimento eletivamente, com uma letalidade de 6,2%. A motivação para 

realização rotineira de AC pós-IAM tem como subsídio a teoria da “artéria aberta”(20,21). 

Trabalhos prospectivos como o de Hochman e cols. demonstraram que a restauração do 

fluxo anterógrado não reduziu nem a progressão da doença nem a mortalidade(22).  Não 

haveria, assim, indicação para a realização rotineira de coronariografia na maioria dos 

pacientes pós-IAM com função ventricular preservada e sem isquemia espontânea ou 

induzida(23).  

 

A maior letalidade associada ao uso pré-AC de digital, diurético e aminas indica uma maior 

gravidade desses pacientes antes do procedimento. No entanto, após a AC, 9,3% dos 

pacientes passaram a fazer uso de pelo menos uma dessas drogas, o que implicou uma 

letalidade elevada (4,4%). No trabalho de O'Connor e cols.(24), a presença de choque, IC e 
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marcadores de instabilidade hemodinâmica foi um forte preditor de morte intra-hospitalar. 

A letalidade elevada, associada ao pequeno percentual de pacientes que fizeram uso de 

clopidrogrel, também sugere uma maior gravidade desses pacientes pré-AC. Chama a 

atenção o fato de menos de 50% dos pacientes terem utilizado a combinação AAS e 

ticlopidina, de reconhecido efeito benéfico. 

 

As complicações pós-AC não foram desprezíveis (tabela 4). Associando o percentual de 

letalidade cardíaca a outras complicações (IAM ou angina ou  IC ou AVE ou baixo débito), 

os índices são elevados e com uma gradação de gravidade esperada de acordo com o 

diagnóstico do paciente, variando de 3,3% a 22,0% e sendo preocupante mesmo em 

pacientes com doença estável (4,3%). Isso nos reporta à necessidade de serem 

estabelecidos índices de desempenho mínimos para que os procedimentos sejam 

incorporados à prática clínica. Pacientes mais graves, de maior risco ou pior prognóstico 

são os que mais se beneficiam dos procedimentos invasivos e de alta tecnologia. O 

desempenho mínimo exigido para a indicação nesses casos é inferior ao exigido para a 

indicação em pacientes estáveis, em que o tratamento clínico apresenta um melhor 

prognóstico(25). 

 

No nosso estudo, os hospitais de ensino (A e B) atenderam em maior proporção pacientes 

mais graves, como, por exemplo, os pós-IAM com “supra” de ST,  e realizaram um maior 

percentual de AC primárias. Esses 2 hospitais parecem mais receptivos aos pacientes mais 

graves que os outros dois. A localização geográfica pode ser um dos fatores que 

contribuem para essa diferença, embora a tendência de hospitais especializados 

atenderem pacientes menos graves e com menor número de co-morbidades seja 

descrita(26). No caso do hosp A o atendimento a pacientes mais graves parece justificar 

uma letalidade global superior aos hospitais C e D, o que não acontece no hospital B, que 

apresenta piores resultados mesmo nos casos eletivos. 

 

Algumas limitações do nosso estudo estão relacionadas aos prontuários não encontrados, 

em especial à perda significativa dos óbitos nas instituições estaduais. Além disso, a 

grande ausência de informações em relação aos fatores de risco e co-morbidades 
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prejudicou a avaliação comparativa entre os sobreviventes e os pacientes que faleceram. 

Devemos lembrar  que o número de AC pagas pelo SUS não representa o total de AC 

realizadas. Segundo a dinâmica de financiamento do SUS, os hospitais federais 

orçamentados, por exemplo, não recebem por procedimento de acordo com produção 

apresentada; além disso nem todas as AIH apresentadas são pagas, de acordo com as 

várias críticas do sistema e do teto financeiro das instituições. Segundo dados da 

Secretaria Municipal de Saúde, a diferença entre o número de AIH apresentadas e pagas 

foi pouco relevante nos hospitais A, B e D, porém significativa no hospital C. O “corte” nas 

AIH a serem pagas tem sido feito de forma aleatória. 

 

Conclusão 

A letalidade cardíaca e as complicações da AC foram elevadas, principalmente nas 

condições de maior gravidade: IAM com supradesnível de ST, história prévia de IC, 

disfunção ventricular esquerda, instabilidade hemodinâmica e idade acima de 70 anos. Nos 

procedimentos eletivos houve uma importante subutilização dos métodos não-invasivos 

para detecção de isquemia miocárdica, impedindo uma análise mais aprofundada da 

propriedade de indicação do procedimento. A letalidade nesse grupo de pacientes com 

doença estável também foi um pouco superior à desejada.  

 

Nosso trabalho apresentou um retrato da AC em quatro hospitais públicos em um período 

de cinco anos. É fundamental a existência de instrumentos que permitam o 

acompanhamento permanente e detecção precoce de desempenhos inadequados nos 

procedimentos de alta complexidade, garantindo, assim, uma incorporação  criteriosa de 

tecnologia e serviços a serem oferecidos aos pacientes. 
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Tabela 1.  Características demográficas dos pacientes, fatores de riscos, diagnósticos e letalidade 
cardíaca estimada em 2888 pacientes submetidos à AC nos hospitais estudados. 

Pacientes com informação Pacientes sem informação 

Variável % de 
pacientes 

% de 
letalidade 
cardíaca  

p* % SI** % de letalidade 
cardíaca 

Masculino 62,2 1,88 0,262 0  Sexo 
Feminino 37,8 1,01    

       
70 ou mais 19,3 2,72 0,017 0,8 0 

50-69 63,7 1,58 0,052   Grupo etário 
(anos) <50 17 0,2 -   

       

Branca 74 1,95 0,66 35,8 1,07 Cor 
Não branca 26 1,45    

       

Sim 62,9 1,72 0,537 52,7 1,64 História familiar 
DIC Não 37,1 0,99    

       

Sim 3,9 7,96 0,002 77,5 1,87 História familiar de 
morte súbita Não 96,1 0,16    

       

Sim 33,3 2,26 0,573 40,3 1,12 Diabetes mellitus 
Não 66,7 1,64    

       

Sim 86,6 1,59 0,541 25 1,11 Hipertensão 
arterial Não 13,4 2,41    

       

Sim 68 2,06 0,263 48,6 1,5 Dislipidemia 
Não 32 0,63    

       

Sim 28,8 1,7 0,071 71,6 1,88 Obesidade 
Não 71,2 0,34    

       

atual 33,6 2,07 0,815 45,3 1,3 

ex-fumante 37,8 0,97 0,177   Tabagismo atual 

não 28,6 2,44       

IAM 13,2 6,45 0 2,1 1,64 

Angina Instável 36,5 0,97 0,296   

Outros 5,3 3,34 0,029   

Diagnóstico 

Angina Estável - DIC 45,1 0,38       
* poisson  ** ausência de informação em prontuário   
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Tabela 2.  Co-morbidades e letalidade cardíaca em 2888 pacientes submetidos à AC  
nos hospitais estudados. 

Pacientes com informação 
Pacientes sem 

informação 
Variável 

% de pacientes 
% de letalidade 

cardíaca p* % SI** 
% de 

letalidade 
cardíaca 

Sim 10,8 1,01 0,507 68,2 1,36 AVE 
Não 89,2 2,08    

Sim 13 2,25 0,619 52,5 0,32 Insuficiência renal 
Não 87 3,02    

Sim 9,6 1,15 0,493 68,4 1,2 DPOC 

Não 90,4 2,42    

Sim 17,8 4,58 0,288 70,2 1,08 Doença vascular 
periférica 

Não 82,2 2,26    

Sim 7,6 1,69 0,849 73,1 1,36 Arritmia prévia 

Não 92,4 2,09    

Sim 41 1,17 0,355 0  IAM prévio 

Não 59 1,82    

Sim 52,2 0,93 0,273 51,2 1,61 Angina instável 
prévia 

Não 46,8 2,12    

Sim 76,2 1,2 0,073 50,8 1,35 
Insuficiência 
coronariana 

crônica prévia Não 23,8 3,55    

Sim 8,8 6,94 0,042 60,5 1,08 Insuficiência 
cardíaca prévia 

Não 91,2 1,83    

Sim 6,3 5,55 0,315 70,2 1,32 Neoplasia  

Não 93,7 1,86    

Sim 17,1 0,58 0,441 29,8 2,88 AC prévia 

Não 82,9 1,07    

Sim 11,1 4,44 <0,0005 29,8 3,11 Cirurgia RVM 
prévia 

Não 88,9 0,44       
       
p* poisson  ** sem informação      
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Tabela 3  – Alterações em ECG e letalidade cardíaca ponderada nos 2.888 
pacientes submetidos à AC nos quatro hospitais estudados 

 Pacientes com informação Pacientes sem informação 

  
Alteração 
em ECG 

% de 
pacientes  

% de 
letalidade 
cardíaca p* % SI** 

% de 
letalidade 
cardíaca 

Sim 66,2 10,81 <0,0005 89,4 0,88 Supra de ST 

Não 33,8 0    

Sim 7 10,81 <0,0005 - 0,85 
Supra de ST 
(considerando 
SI=Não) Não 93 0,85    

Sim 69 2,84 <0,0005 89,4 1,5 Infra de ST 

Não 31 0    

Sim 7,3 2,84 0,291 -  
Infra de ST 
(considerando 
SI=Não) Não 92,7 1,45    

Sim 68,7 5,88 <0,0005 90,7 1,3 Inversão de T 

Não 31,3 0    

Sim 10,2 5,62 0,654 71,0 0,39 ARV** 

Não 89,8 4,25    

Sim 3,1 22,87 0,01 70,9 0,39 FA 

Não 96,9 3,79    

* poisson **SI = ausência de informação em prontuários     
*** alteração da reposição ventricular     
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Tabela 4. Complicações durante e pós-AC e letalidade cardíaca em 2.888 
pacientes submetidos à AC nos hospitais estudados 

  

Variável 
% de 

pacientes 
Letalidade 
cardíaca p* %SI**   

Sim 5 11,46 <0,0005 9,9   Dissecção na 
AC Não 95 0,89     

Sim 2,6 21,79 <0,0005 9,3   Oclusão de 
vaso na AC Não 97,4 0,94     

Sim AC 1,2 12,3 P=0,006 4,36   

Sim cirurgia 0,8 8,63     
Novo 
procedimento 
pós-AC 

Não 98 1,44     

Sim 2,6 37,28 <0,0005 3,3   Baixo débito 
Não 97,4 0,07     

Sim 0,3 25,52 <0,0005 3,5   Uso  de BIA 
Não 99,7 0,69     

Sim 5,9 5,61 <0,0005 5,7   Sangramento 
Não 94,1 0,51     

Sim 3 12,01 <0,0005 3,1   Transfusão 
Não 97 1,1     

Sim 1,1 37,97 <0,0005 4,8   IAM 
Não 98,9 0,19     

Sim 4,6 8,04 <0,0005 4,9   Angina 
Não 95,4 0,42     

Sim 0,4 43,58 <0,0005 3,5   Prótese > 24 
horas Não 99,6 0,79     

Sim 0,4 43,58 <0,0005 3,1   Pneumonia 
Não 99,6 0,79     

Sim 2,2 12,42 <0,0005 8,3   Insuficiência 
Renal  Não 97,8 0,69     

Sim 0,4 17,48 P=0,001 4,4   AVE 
Não 99,6 1,15     

Sim 0,2 100 <0,0005 3   Coma 
Não 99,8 0,72     

Sim 2,2 22,62 <0,0005 3,3   IC 
Não 97,8 0,3     

Sim 4 12,84 <0,0005 3,9   
Arritmia 

Não 96 0,11       

* poisson **SI = ausência de informação em prontuários    

 
 
 

 



Tabela 5.  Tipo de AC e indicação de AC realizada com percentuais estimados de 
letalidade ponderada de acordo com o hospital (o percentual de pacientes encontra-se
entre parênteses) 

                   Hospital

Tipo de AC A B C D Total

Primária 9,7 32,2 22,6 29,0 17,4
(9,7) (9,2) (1,1)  (1,1) (3,6)

Resgate 13,8 35,6 0 0 13,1
(3,4) (4,1) (0,7) (0,8) (1,6)

Eletiva 0,5 3,1 0,5 0,8 0,8
(83,2) (76,9) (95,1) (38,2) (66,4)

NI 0 0 4,1 0,5 0,6
(3,7) (9,8) (3,1) (59,9) (28,4)

Total 1,9 6,8 0,9 1,0 1,6
(100) (100) (100) (100) (100)
638 203 790 1257 2888

                  Hospital

Indicação de AC A B C D Total

Pós IAM com supra 6,9 17,8 11,7 17,1 10,6
(2,8) (24,8) (4,3)  (1,9) (8,8)

SCA sem supra 1,0 0 1,5 0 0,7
(31,8) (14,2) (17,2) (14,7) (19,1)

DAC crônica 0 5,1 0 0 0,4
(36,6) (46,7) (68,0) (27,9) (42,1)

NI 0 0 1,2 1,1 1,0
(8,8) (14,2) (10,5) (55,6) (30,0)

Total 1,9 6,8 0,9 1,0 1,6
(100) (100) (100) (100) (100)
638 203 790 1257 2888
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Tabela 6.  Percentuais estimados de letalidade de acordo com tipo de AC realizada e
indicação da AC (os percentuais de procedimentos realizados de um total de 2.888
estão entre parênteses)

Indicação da AC

Tipo de AC         pós-IAM c/   
           supra         SCA s/supra     DACC      NI         Total

Primária 15,6 0 - 100,0 17,4
 (3,1) (0,3) (0)  (0,1) (3,6)

Resgate 14,6 0 - - 13,1
(1,4) (0,2) (0) (0) (1,6)

Eletiva 6,2 0,8 0,4 0 0,8
(3,9) (17,1) (41,1) (4,3) (66,4)

NI 0 0 0 0,7 0,6
(0,3) (1,5) (1,0) (25,6)  (28,4)

Total 10,7 0,7 0,4 1,0 1,6
(8,8) (19,1) (42,1) (30,0) (100)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As DCV constituem a principal causa de morte no nosso país. Dentre elas, a DIC tem o 

maior percentual de mortes bem como de gastos. Esses gastos estão principalmente 

relacionados ao pagamento de PAC, em especial cirurgias de RVM e AC(1).  

  

No município do RJ, não sabemos com precisão quantos procedimentos de cirurgia de 

RVM ou de AC são realizadas, nem pelo SUS, nem pela rede suplementar de saúde, e o 

que é pior: desconhecemos o desempenho nestes procedimentos. Na rede pública, 

atualmente, existem 6 hospitais públicos que realizam cirurgias de RVM (Hospital dos 

Servidores do Estado – HSE, Hospital Geral de Bonsucesso – HGB, Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho da UFRJ, Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, Instituto 

Estadual de Cardiologia Aloísio de Castro – IECAC  e Instituto Nacional de Cardiologia – 

INCL), além de um prestador privado credenciado (Hospital 4o Centenário). No caso das 

AC, esses são também os principais serviços que realizam o procedimento. 

 

Apesar do número razoável de prestadores, o município do RJ não tem conseguido, ao 

longo dos anos, sustentar uma produção satisfatória de procedimentos de alta 

complexidade em cardiologia. Isso ocorre principalmente em relação às cirurgias de RVM, 

mesmo considerando que o número de cirurgias efetivamente realizadas deve ser superior 

ao apresentado em estudos com base nas AIH pagas. Como os hospitais federais são 

orçamentados (HGB, HSE, INCL), eles recebem recursos de custeio do Governo Federal 

sem retribuição financeira para os PAC em cardiologia. Quando da existência de 

Fundações Privadas associadas a essas instituções houve distorções na avaliação  de 

valores pagos, pois os limites mensais de pagamento às Fundações Privadas não permitia 

a compensação da totalidade da alta complexidade cardiovascular. Assim, quando 

consideramos as AIH pagas, estão fora de análise aquelas apresentadas e não pagas. 

Esse dado, contudo, pode ser recuperado junto às secretarias municipais e/ou estaduais de 

saúde, embora não estejam amplamente disponíveis para acesso irrestrito. A programação 

do gestor, isto é, a escolha sobre que procedimentos pagar e que procedimentos não 

pagar, desde que preenchidos os requisitos administrativos, tem sido aleatória, não 

havendo, portanto, razão para suspeitar que as AC não pagas tenham características e 
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desempenhos diferentes daquelas pagas pelo SUS. 

  

Avaliações com base no banco de AIH pagas no estado do Rio de Janeiro revelaram 

percentuais de letalidade tanto nos procedimentos de AC quanto naqueles de cirurgia de 

RVM elevados e com grande variação entre os hospitais(2). O projeto “Letalidade nos 

Procedimentos de Alta Complexidade na Doença Isquêmica do Coração no estado do Rio 

de Janeiro” tem como objetivo, através de informações colhidas em 2400 prontuários – 

1200 de AC e 1200 de cirurgia de RVM – melhor conhecer as características clínicas dos 

pacientes encaminhados para esses procedimentos, as indicações para a realização dos 

mesmos, suas complicações e a letalidade hospitalar dos pacientes. O estudo apresentado 

faz parte desse projeto.  

 

A letalidade cardíacia hospitalar encontrada nas AC, através da revisão de prontuários, no 

período de 1999 a 2003 em quatro hospitais públicos selecionados, foi de 1,6%, variando 

de 0,9 a 6,8%. Os hospitais de referência em cardiologia apresentaram menores 

letalidades gerais (hospital C – 0,9% e hospital D – 1,0%). Nestes, porém, a  maioria das 

AC foram realizadas eletivamente em pacientes com doença isquêmica crônica. Apesar de 

em um dos hospitais de referência (hospital D) a ausência da informação sobre tipo de AC 

ter sido muito freqüente, a letalidade associada às AC sem indicação sugerem fortemente 

esse padrão. Um dos hospitais universitários realizou AC em maior proporção de pacientes 

com IAM com supradesnível de ST. Ainda, os dois hospitais universitários realizaram AC 

primárias em maiores porporções que os de referência. 

 

A letalidade cardíaca nas situações mais graves foi bastante elevada: 10,6% pós-IAM com 

“supra” de ST (variando de 6,9% a 17,8%) e 17,4% nas AC primárias (variando de 9,7% a 

32,2%), com poucos pacientes realizando AC nessas condições. Vários trabalhos indicam 

que o volume de procedimentos realizados tem importância menor na realização da AC em 

pacientes de baixo risco, passando a ser mais relevante naqueles pacientes de maior 

gravidade(3-5).  Além do fator volume de procedimentos, podemos questionar se a 

realização da AC nessas condições ocorreu dentro do período descrito como ideal para a 

AC primária, principalmente por sabermos que a maioria desses hospitais impõe barreiras 
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de acesso, dificultando a entrada dos pacientes que os procuram de forma direta. Além 

disso, 40% dos pacientes provinham de transferência de outros hospitais, onde poderiam 

ter realizado terapia de reperfusão química mais precocemente, com menor variabilidade 

de resultados e provavelmente melhores resultados. É importante ressaltar que dados 

sobre tempos de eventos são dos mais negligenciados e omitidos nos prontuários. 

 

As complicações pós-AC não foram desprezíveis. As principais complicações durante a AC 

foram a dissecção (5% dos pacientes) e a oclusão do vaso (2,6%), ambas com letalidade 

elevadas. Sangramento ocorreu em 5,9% dos pacientes (letalidade = 5,6%) e em 3,0% 

houve necessidade de transfusão (letalidade = 12,0%). O IAM aconteceu em 1,1% com 

letalidade de 38% e o acidente vascular encefálico indicou uma letalidade de 17,5%. 

 

Quando incorporamos à letalidade cardíaca outras complicações sérias (AVE ou IAM ou 

angina ou IC ou baixo débito) no nosso trabalho, chegamos a 8,2% de acontecimentos 

indesejáveis no pós-operatório imediato, o que torna ainda mais importante o conhecimento 

da indicação do procedimento baseado no desempenho de cada instituição. Os índices são 

elevados e com uma gradação de gravidade esperada de acordo com o diagnóstico do 

paciente, variando de 3,3% a 22,0% e sendo preocupante mesmo em pacientes com 

doença estável (4,3%). Atuamos mal quando indicamos mal a AC, quando os índices de 

complicação e letalidade são altos e quando não oferecemos o procedimento a quem 

precisa.  

 

Chamou a atenção nas AC eletivas realizadas em pacientes com doença coronariana 

crônica a escassez de registros de exames de investigação de isquemia miocárdica, que 

não atingiu 20%. Essa é uma questão importante para a análise da propriedade da 

indicação da AC. A mortalidade com o tratamento clínico nos pacientes estáveis é baixa(6) e 

o nível de desempenho exigido para que se justifique a realização de um procedimento de 

revascularização é alto, acima do encontrado nesse estudo(7).  

 

Entre as limitações do estudo apresentado, a perda de um número grande de prontuários, 

em especial de pacientes que vieram a falecer durante ou após o procedimento nos 
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hospitais B e D, foi uma delas, o que prejudicou a análise comparativa entre mortos e 

sobreviventes, pela possibilidade de viés de seleção, principalmente entre os óbitos. Essa 

perda, concentrada nesses dois hospitais, teve relação direta com o baixo nível de 

organização do arquivo médico dessas instituições. Outra limitação foi a ausência de 

número também expressivo de informações nos prontuários encontrados. Esse diagnóstico 

estimulou, inclusive, o desenvolvimento de uma seção dedicada à abrangência da 

informação nos prontuários. Essa abrangência não resume, por si só, a qualidade de um 

prontuário mas é, sem dúvida, seu pré-requisito mais importante. Enfatizamos a 

necessidade de um instrumento padronizado de coleta de dados para que a informação 

seja transparente e ágil e que nos permita detectar precocemente desempenhos 

inadequados.  

 

Outra limitação do estudo foi a não incorporação da questão do tempo na ficha de coletas. 

Essa foi uma informação praticamente ausente nos prontuários, mas, se incorporada a um 

instrumento padronizado de coleta, poderá auxiliar na avaliação dos processos 

assistenciais e na definição sobre a propriedade ou não de um procedimento. Outra 

limitação foi a não inclusão de dados sobre dosagem de marcadores de necrose 

miocárdica.  

 

Considerando o aumento de sobrevida e a tendência ao aumento do impacto geral das 

DVC em todo o mundo, tanto do ponto de vista de mortalidade quanto de gastos em saúde, 

torna-se ainda mais importante definir e acompanhar os critérios para a indicação de 

procedimentos. Justifica-se conhecer melhor as características dos pacientes 

encaminhados à AC, as complicações da AC e sua letalidade quando se objetiva  uma 

melhor indicação do procedimento. A grande variação da realização de AC entre os países 

mostra ainda que a simples existência de diretrizes não garante indicação uniforme. Na 

Espanha, por exemplo, em 1988, foram realizadas mais cirurgias de RVM que AC, (0,5 AC 

para cada cirurgia), em 1989 e 1990, essa relação subiu para 1,3 e 1,8(8). Nos EUA, 

enquanto o número de cirurgias de RVM duplicou entre 1980 e 1990, as AC tornaram-se 9 

vezes mais freqüentes(9). No Rio de Janeiro, no período de 1999 a 2002, houve uma 

diminuição de 33,4% nas cirurgias de RVM e um aumento de 24,3% nas AC(10) .    
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Vários trabalhos avaliaram a propriedade da realização de procedimentos de 

revascularização miocárdica. Por exemplo, Fitch e cols. em trabalho apresentado em 2000, 

envolvendo vários países da Europa, demonstraram que a indicação de 24% das AC foram 

consideradas apropriadas e necessárias e 16% apropriadas, enquanto 43% foram 

consideradas incertas e 17% inapropriadas. Esses índices para a cirurgia foram, 

respectivamente, 33%, 7%, 40% e 20%(11). Outros trabalhos que tratam da mesma questão 

revelam uma maior variação nos critérios apropriada, incerta e inapropriada da AC em 

relação à cirurgia de RVM, sendo as proporções de indicações não apropriadas sempre 

maiores na AC(12,13). Talvez por se tratar de um procedimento mais recente, menos 

agressivo, de menor letalidade e com menor conhecimento de suas complicações que a 

cirurgia, a AC seja realizada com maior liberalidade e com critérios menos definidos de 

aplicação.  

 

O conhecimento mais amplo sobre a letalidade e complicações da cirurgia de RVM tornou 

esse procedimento a opção primeira para pacientes mais graves, principalmente para 

aqueles com lesão de tronco e trivasculares, especialmente na presença de disfunção de 

VE associada. A AC, um procedimento recente e com menor letalidade está em fase 

ascendente de incorporação à prática clínica, talvez por ser considerada menos lesiva. Se 

considerarmos, no entanto, que o número de AC excede o número de RVM torna-se 

obrigatório conhecer seus resultados na prática clínica, ou seja, sua efetividade, pois é 

possível que, em breve, a quantidade absoluta de eventos indesejáveis associados com as 

AC sejam maiores que os associados com as cirurgias de RVM.  

 

Conhecer as características dos pacientes nos permitirá dizer se um hospital em que a 

letalidade de um procedimento seja nula traduz realmente um cuidado ótimo ou se há 

selecão excessiva de pacientes ou até mesmo realização de procedimentos 

desnecessários. Por outro lado, instituições que atendam pacientes mais graves podem 

apresentar, de fato, um desempenho superior aos de menor letalidade se consideramos 

que os desempenho mínimos para as situações são diferentes. É importante evitar que os 

pacientes mais graves, com maior necessidade do uso de tecnologias para um benefício 
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real, sejam justamente os pacientes excluídos dos procedimentos para melhorar 

estatísticas de serviços e profissionais. Quanto maior a possibilidade de um paciente 

apresentar um evento caso não seja tratado, mais provável  o benefício do tratamento para 

este paciente e menor número de  pacientes a serem tratados para prevenir um evento(14).  

 

Esse trabalho mostrou apenas um retrato de um período no município do Rio de Janeiro. 

Se em um outro momento quisermos um outro retrato, haverá necessidade de um novo 

trabalho. A existência de um instrumento que seja capaz de avaliar não retratos, mas 

filmes, e rapidamente detectar desempenhos inadequados, tentando corrigir os possíveis 

desvios, é imprescindível para um melhor atendimento aos pacientes com necessidades de 

PAC em cardiologia. 

 

As avaliações de resultados não podem ser vistas como constrangimento mas como forma 

de melhorar os processos, que permitam um melhor resultado e uma melhor organização 

do sistema de saúde. A constatação de que algo tem que mudar em relação aos 

procedimentos de alta complexidade em cardiologia parece evidente, tanto em relação às 

cirurgias de RVM quanto às AC. Para efetivamente enfrentarmos esse problema, uma 

atuação conjunta nas três esferas do poder público junto com as entidades profissionais 

representativas deve contribuir para que futuros trabalhos não mais apresentem resultados 

insatisfatórios na incorporação de tecnologia à prática clínica, mas possam demonstrar 

como o município e o estado do Rio de Janeiro atuaram de forma responsável e 

profissional na tentativa de solucionar uma importante questão de saúde de nossa 

população. 

 

 

“Because a thing can be done, we are no obliged to do it...we shall have to  

learn to refrain from doing things merely because we know how to do them” 

Theodore Fox, 1965(15) 

 

 

 



 

 

 

88 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Lotufo, PA. Doenças cardiovasculares no Brasil. In Nobre F, Serrano Jr CV (eds).    

Tratado de Cardiologia SOCESP.1ed. Barueri, SP: Editora Manole; 2005.p.7-11. 

2. Oliveira GMM, Klein CH, Souza e Silva NA, Godoy PH, Fonseca TMP. Letalidade por 

doenças isquêmicas do coração no Estado do Rio de Janeiro no período de 1999 a 

2003. Arq Bras Cardiol 2006;86(2):131-7.  

3. Epstein AJ, Rathore SS, Volpp KGM, Krumholz HM. Hospital Percutaneous Coronay 

Intervention Volume and Patient Mortality, 1998 to 2000. Does the evidence support 

current procedure volume minimuns? J Am Coll Cardiol 2004;43:1755-62.  

4. Canto JG, Every NR, Magid DJ, Rogers WJ, Malmgren JA, Frederick PD et al. The 

volume of primary angioplasty procedures and survival after acute myocardial 

infarction. N Engl J Med 2000;342:1573-80. 

5. Spaulding C, Morice MC, Lancelin B, Haddad SE, Lepage E, Bataille S, et al. Is the 

volume-outcome relation still an issue in the era of PCI with systematic stenting? 

Results of the greater Paris area PCI registry. Eur Heart J 2006;27:1054-60 

6. Jabbour S, Young-Xu Y, Graboys TB, Blatt CM, Goldberg RJ, Bedell SE et al. Long-

term outcomes of optimized medical management of outpatients with stable coronary 

artery disease. Am J Cardiol 2004;93:294-9. 

7. Souza e Silva NA. Performance e tecnologia em medicina. O caso da 

revascularização miocárdica por cirurgia ou por angioplastia. Rev da Socerj 

2005;18(2):123-130. 

8. Lázaro P, Fitch K, Martín Y, Estándares para el uso apropiado de la angioplastia 

coronaria transluminal percutánea y cirurgia aortocoronaria. Rev Esp Cardiol 

1988;51:689-715. 

9. Schoenbaum SC. Toward fewer procedures and better outcomes. J Am Med Assoc 

1993;269:794-6. 

10. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Plano para a ação integral à 

saúde na alta complexidade no Estado do Rio de Janeiro. 2005.     

11. Fitch K, Lázaro P, Aguilar MD, Kahan JP, van hee Loo M, Bernstein SJ. European 

criteria for the appropriateness and necessity of coronary revascularization 

procedures. Eur J Cardiothoracic Surg 2000;18:380-7. 



 

 

 

89 
 
 
 
 
 
 

12. Schneider EC, Leape LL, Weissman JS, Plana RN, Gatsonis C, Epstein AM. Racial 

differences in cardiac revascularization rates: does “overuse” explain higher rates 

among white patients? Ann Intern Med 2001;135:328-337. 

13. Hemingway  H, Crook AM, Dawson JR, Edelman J, Edmondson S, Feder G et al. 

Rating the appropriateness of coronary angiography, coronary angioplasty and 

coronary artery bypass grafting: the ACRE study. J Publ Hlth Med  1999;21:421-9. 

14. Avezum A, Mesquita ET, Marin-Neto  JA. Avaliação crítica da literarura científica. In 

Mesquita ET (ed). Emergências Clinico Cardiológicas. Rio de Janeiro: Editora 

Revinte; 2000. p. 11-9. 

15. Fox T. Purposes of Medicine. Lancet 1965; ii:801-805. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

90 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Conclusão 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

91 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 

O trabalho apresentado, “Angioplastias coronarianas pagas pelo Sistema Único de Saúde 

em hospitais públicos no município do rio de janeiro de 1999 a 2003: letalidade, 

complicações e abrangência das informações em prontuários”, chegou às seguintes 

conclusões: 

 

1. Não foram observados registros sobre grande número de variáveis nos prontuários 

médicos. Foi encontrado um preenchimento muito heterogêneo e, no geral, 

deficitário nas quatro instituições estudadas em relação à abrangência da 

informação. 

 

2. A letalidade cardíaca no procedimento de angioplastia coronariana nos quatro 

hospitais estudados foi de 1,6% (variando de 0,9 a 6,8%). A letalidade nas AC 

primárias e de resgate foi elevada, 17,4% e 13,1%, respectivamente; nas AC 

eletivas foi de 0,8%. 

 

Os principais fatores pré-AC associados à letalidade cardíaca foram: história prévia  

de insuficiência cardíaca, supradesnível de segmento ST no eletrocardiograma e  

disfunção de ventrículo esquerdo moderada ou grave no ecocardiograma. 

 

3. As complicações pós-AC não foram desprezíveis. Associando o percentual de 

letalidade cardíaca a outras complicações (IAM ou angina ou  IC ou AVE ou baixo 

débito), os índices são elevados e com uma gradação de gravidade esperada de 

acordo com o diagnóstico do paciente, variando de 3,3% a 22,0% e sendo 

preocupante mesmo em pacientes com doença estável (4,3%). 

 

A implantação de instrumentos de registros nacionais e obrigatórios poderia auxiliar na 

avaliação permanente da qualidade do procedimento e contribuir para uma melhora de 

desempenho. 
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ANEXO 1 

LETALIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE N A  

DOENÇA ISQUÊMICA DO CORAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JAN EIRO 
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*** Professor Titular de Cardiologia do Departamento de Clínica Médica da  

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Diretor Geral do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 

Subsecretaria de Desenvolvimento do Sistema de Saúde da Secretaria de  

Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

INTRODUÇÃO 

A mortalidade cardiovascular, especialmente a ocasionada pelas doenças isquêmicas do coração 

(DIC), gera preocupação pela sua elevada magnitude na população do estado do Rio de Janeiro ao 

longo dos últimos 20 anos (Oliveira, 2003). As doenças cardiovasculares (DCV) constituem 

atualmente, a principal causa de mortalidade proporcional no Brasil (Escosteguy e cols., 2003). Em 

1998, estas foram responsáveis por 26,5% dos óbitos no país, sendo 25% dos óbitos do sexo 

masculino e 31,3% do sexo feminino (Ministério da Saúde – SIM/DATASUS, 1998). Estima-se que 

as DCV no ano de 2020 serão responsáveis por 25 milhões de mortes por ano e que as DIC irão 

superar as doenças infecciosas, tornando-se a primeira causa de morte no mundo (World Health 
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Organization, 1999). 

 

Presenciou-se no último século o amplo desenvolvimento tecnológico dentro da medicina. As DIC 

passaram a contar com várias opções de tecnológias e terapêuticas, tornando-se necessária a 

adoção de diretrizes, objetivando consenso na abordagem destas doenças. Contudo, apesar das 

diretrizes existentes, divulgadas por várias sociedades nacionais e internacionais, parece ser 

grande ainda a diversidade no uso destas intervenções (Escosteguy e cols., 2003).  

 

Há estudos que apontam para a utilização da tecnologia médica lesiva à qualidade técnica dos 

serviços, tanto em eficácia como em efetividade, e também do ponto de vista dos custos. Tais 

trabalhos sugerem repercussões negativas na equiparação ao acesso e à utilização dos serviços 

(Banta, 1986; Silva, 1996). Noronha e colaboradores realizaram um estudo, em que foi avaliada a 

relação entre o volume de procedimentos e a qualidade do cuidado, tomando o caso das cirurgias 

de revascularização do miocárdio (RVM) no Brasil, realizadas no período de 1996 a 1998 em 131 

hospitais, financiadas pelo Ministério da Saúde. Estes autores estimaram uma taxa de letalidade de 

7,2% nas RVM, observando que no grupo de hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) com 

maior volume de cirurgias de RVM os pacientes apresentavam menor risco de morrer do que nos 

hospitais com menor volume de cirurgias. Este trabalho recomenda, que o SUS deve estimular a 

concentração regionalizada dos serviços para a realização das cirurgias de RVM (Noronha e cols., 

2003). 

 

A letalidade continua sendo utilizada como indicador de resultados no que concerne ao 

desempenho hospitalar. Contudo, as pesquisas apontam para a grande variabilidade desse 

indicador entre os diferentes hospitais, tendo as causas dessa variação resultados contraditórios 

(Travassos e cols., 1999; Noronha e cols., 2003). 

 

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

O estudo da letalidade hospitalar por doenças e pelos procedimentos adotados nas intervenções 

depende da abrangência e da qualidade das informações disponíveis. Atualmente, as bases de 

dados mais abrangentes consistem nos bancos de dados das Autorizações de Internação 

Hospitalar (AIH) do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). 

Parte destes bancos de dados estão disponíveis, para o público, na Internet e em CD-Rom, sob a 

responsabilidade do DATASUS (http://www.datasus.gov.br/). Este sistema de informação foi 

originalmente concebido para o pagamento dos procedimentos hospitalares em pacientes 
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atendidos na rede privada conveniada ao SUS, porém também abrange os dados relativos às 

internações nos hospitais públicos. A utilização destes bancos de dados com a finalidade de avaliar 

qualidade de atenção, utilizando metodologia epidemiológica, é bastante prejudicada pela escassez 

de informações de natureza clínica, sobre especificidades dos procedimentos, e sobre as 

características dos pacientes. Além disto, como seu objetivo principal está relacionado a 

remuneração dos procedimentos, que apresenta uma estrutura altamente heterogênea quanto aos 

valores pagos, podem estes bancos de dados não refletir corretamente nem as morbidades, nem 

as letalidades, por doenças específicas. Um sistema de informações voltado para o pagamento de 

eventos de custos muito diferenciados pode privilegiar aqueles cuja remuneração seja mais 

elevada. 

 

Melo, em tese de doutorado em Saúde Pública defendida recentemente na Escola Nacional de 

Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), aponta que o número de óbitos por infarto agudo do miocárdio (IAM) 

registrados pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/MS) é cerca de 10 vezes maior do que 

o registrado no SIH/SUS (Melo, 2004). É possível especular que esta diferença se deva ao fato de 

que parte destes óbitos por IAM ocorreram fora das instituições hospitalares, e que os demais 

tenham ocorrido em atendimentos privados ou nas emergências, públicas ou privadas, sem que 

tenham sido emitidas as AIH. Todavia, as magnitudes relativas destas frações são desconhecidas.    

 

Portanto, além da insuficiência de informações necessárias para se fazer avaliações judiciosas da 

qualidade dos atendimentos prestados apenas com os dados constantes das AIH, é possível 

também que a abrangência dos dados sobre DIC esteja prejudicada nestas bases. 

 

Ainda assim, este estudo irá se limitar à avaliação da qualidade da atenção naqueles eventos 

relacionados com DIC, do ponto de vista dos diagnósticos e dos procedimentos, quando houve 

remuneração das instituições hospitalares pelo SUS. O marcador principal de qualidade será a 

letalidade, e sua avaliação, com critérios clínico-epidemiológicos, necessitará da coleta de 

informações adicionais já existentes nos prontuários. Este trabalho também deverá servir de base 

para a implantação de um novo modelo de coleta de informações para avaliação de qualidade com 

critérios clínico-epidemiológicos. 

 

OBJETIVOS 

O projeto terá os seguintes objetivos: 

. determinar a letalidade hospitalar nas internações por doenças isquêmicas do coração (DIC), 
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por unidade de saúde, na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado do Rio de 

Janeiro, período de 1999 a 2004; 

. verificar a letalidade nos procedimentos de alta complexidade (PAC) para o grupo de doenças 

isquêmicas do coração (DIC), naquelas unidades de saúde, nos atendimentos vinculadas ao 

SUS; 

.construir modelos multivariados explicativos daquelas letalidades, naquelas unidades de saúde, 

com variáveis pré-existentes nas AIH e nos prontuários; 

. avaliar e propor um novo instrumento de verificação da qualidade dos serviços prestados, em 

hospitais vinculados ao SUS, relacionados aos PAC indicados nas DIC.    

 

METODOLOGIA 

Doenças Isquêmicas do Coração (DIC)  

Utilizar-se-ão os códigos e as terminologias para classificar as DIC conforme a 10a Conferência de 

Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10) de 1995 (Organização Mundial de 

Saúde, 1995). Assim, serão consideradas DIC agudas: o infarto agudo do miocárdio (IAM – CID I21 

a I23), a angina (ANG – CID I20) e outras doenças isquêmicas agudas do coração (OutrasIsqAg – 

CID I24).  As doenças isquêmicas crônicas do coração (DçaIsqCron – CID I25) serão consideradas 

DIC crônicas. Os dados para o estudo serão investigados nos bancos das AIH e nos prontuários, 

do período de 1999 a 2004, nas unidades hospitalares conveniadas ao SUS no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) 

Serão considerados os procedimentos de cirurgia de revascularização do miocárdio (RVM) e 

angioplastia coronária percutânea (AC), nas mesmas unidades de saúde vinculadas ao SUS, 

através dos seguintes códigos: RVM – 32011016; 32038011; 32039018; 32040016; 32042019 e AC 

– 32023014; 32035012. Os dados sobre estes procedimentos também serão provenientes dos 

bancos das AIH e dos prontuários, no período de 1999 a 2004, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Letalidade hospitalar 

Serão estimadas taxas de letalidade hospitalar, por grupos de DIC e PAC, por unidade hospitalar, 

por ano e no total do período de 1999 a 2004, utilizando os bancos de dados das AIH e os 

prontuários.  Será necessário contruir novos bancos de dados a partir dos existentes sobre as AIH 

e dos prontuários.Também serão estimadas taxas de letalidade ajustadas por idade e sexo. 
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Modelos multivariados e instrumento de coleta de da dos adicionais 

Modelos abreviados e extensos serão construídos visando explicar as letalidades nos 

procedimentos de alta complexidade, levando em consideração variáveis de relevância clínica e 

epidemiológica nas DIC e nos PAC, além da idade e do sexo.  

 

Os modelos abreviados serão construidos apenas com as informações existentes no banco das 

AIH, tais como: idade, sexo, tempo de permanência em dias na unidade hospitalar e gastos com 

unidades de terapia intensiva (UTI) (Anexo 1). Os modelos extensos serão construídos com 

variáveis complementares cujas informações serão provenientes da coleta nos prontuários. Esta 

coleta será baseada, em princípio, nas orientações aprovadas e utilizadas em centros de 

excelência internacional nas áreas de investigação, DIC e PAC. Para a avaliação da cirurgia de 

revascularização do miocárdio (RVM) serão coletadas informações adicionais como as 

recomendados pela Society of Thoracic Surgeons (1999), California CABG Mortality Reporting 

Program (1999) e pelo EuroSCORE (1999),que consistem em dados sobre os pacientes, as 

comorbidades, os exames complementares realizados que esclareçam a doença que motivou o 

procedimento e os procedimentos propriamente ditos (RVM). Portanto, o instrumento de coleta de 

dados nos prontuários terá de ser construído de forma a contemplar todos os eventos investigados 

(internações por DIC e PAC). A proposta inicial deste instrumento de coleta pode ser vista no 

Anexo 2. 

 

Aprovação do instrumento de coleta 

O instrumento para coleta de informações será discutido e submetido à aprovação por especialistas 

ad hoc e representantes responsáveis pelos setores de cardiologia das unidades de saúde 

envolvidas no estudo. Pretende-se obter o acordo por meio da técnica de seminários. 

 

Pesquisa em prontuários 

Serão pesquisados os prontuários, relativos aos atendimentos SUS de DIC, nas unidades de saúde 

do Estado do Rio de Janeiro, no período de 1999 a 2004, utilizando o instrumento de coleta 

construído no acordo. A transcrição das informações relevantes dos prontuários para o instrumento 

será feita por pesquisadores de campo devidamente treinados. Poderão ser utilizados todos os 

prontuários (DIC e PAC) nas unidades com volumes pequenos de atendimentos e intervenções, 

durante o período de estudo, e amostras aleatórias daqueles existentes em unidades com volumes 

maiores. 
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Análise  

Serão utilizados programas de computador para organização de bancos de dados em planilhas e 

para análise estatística (Excel, Stata). 

 

Construção de Instrumento de Verificação de Qualida de para implantação na rotina de 

vigilância  

A prática do uso do instrumento de coleta nos prontuários, construído especificamente para este 

estudo, e os próprios resultados fornecidos pelos modelos testados para explicar a letalidade em 

procedimentos de alta complexidade em DIC, servirão de base para a construção de um novo 

instrumento, de caráter clínico-epidemiológico, que permita avaliar permanentemente a qualidade 

destes serviços prestados pelos hospitais ao SUS, no Estado do Rio de Janeiro.  

Este Instrumento de Verificação da Qualidade e os resultados deste estudo serão apresentados 

aos especialistas, representantes responsáveis pelos setores de cardiologia  das unidades de 

saúde e autoridades da Secretária Estadual de Saúde. 

 

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

Os principais resultados a serem alcançados deverão ser 

• conhecimento da letalidade associada às internações, pelo SUS, por DIC e dos PAC 

associados à estes eventos, especialmente as angioplastias coronárias e as 

revascularizações de miocárdio, em cada uma das unidades de serviço do ERJ, no período 

de 1999 a 2004; 

• explicação dos diferenciais de letalidade, naquelas internações, entre os diversos 

prestadores de serviço ao SUS, com critérios clínico-epidemiológicos; 

• elaboração de diretrizes, visando melhor definir a indicação dos PAC; 

• definição de estratégias para diminuir os custos nas internações por DIC e na utilização de 

recursos como os PAC; 

• aperfeiçoamento do sistema de vigilância da Secretaria da Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro da qualidade da atenção prestada nas internações por DIC, através do 

conhecimento gerado pelo estudo e pela implantação de um novo modelo de instrumento 

de aferição permanente. 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROJETO 

O andamento da pesquisa, assim como a avaliação dos seus resultados, será realizado através de 

relatórios periódicos a serem enviados para a FAPERJ e também  através de comunicações 
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científicas dos resultados parciais apurados, feitas sob forma de trabalhos científicos apresentados 

em congressos e publicações em revistas científicas da área médica.   

 

LIMITAÇÕES 

Este estudo irá se restringir aos atendimentos prestados nas internações por DIC apenas quando 

estes forem remunerados pelo SUS. Portanto, não serão feitas avaliações globais da qualidade da 

prestação de serviço nesta área de atendimentos para cada uma das unidades de saúde. 

 

 A própria qualidade dos resultados apresentados pelo estudo será fortemente  influenciada pelo 

estado e grau de organização da documentação, relativa às internações, existente nas unidades de 

saúde. Em princípio será necessário vincular cada AIH, paga pelo SUS, ao prontuário 

correspondente. Problemas neste relacionamento dificultarão a correta a avaliação da qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 Serão resguardados o sigilo e a confidencialidade das informações individuais contidas nos 

prontuários e nas AIH, de acordo com os preceitos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (MS), que estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Nomes, endereços e outras características individuais poderão ser necessárias para 

fazer a vinculação entre prontuários e AIH, entretanto, não serão divulgadas em nenhuma 

oportunidade, inclusive para entidades de caráter jurídico ou associativo. Nos arquivos resultantes 

da fusão de bancos (prontuários e AIH) os nomes e outros identificadores de indivíduos serão 

removidos após a obtenção do relacionamento. Os instrumentos de coleta individuais ficarão sob a 

guarda e a responsabilidade dos pesquisadores responsáveis por este projeto. 

 

Na divulgação dos resultados, a identificação das unidades de saúde deverá ser de 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, que a fará da maneira que 

julgar conveniente. Os pesquisadores responsáveis por este projeto só farão esta divulgação 

nominal, por unidade de saúde, depois de obterem a aquiescência das mesmas. Outrossim, os 

pesquisadores envolvidos, atestam conhecer as atividades inerentes ao projeto, que lhes serão 

atribuídas.  

 

RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 

Equipe de pesquisadores envolvidos 

A equipe de pesquisadores do projeto, com suas respectivas atividades e tempo para dedicação à 
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pesquisa é:  

Gláucia Maria Moraes de Oliveira / Doutora em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – 20 h semanais; 

Paulo Henrique Godoy / Doutorando do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) 

doDepartamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) – 20 h semanais, podendo chegar a 40 h, durante a pesquisa de campo realizada 

em prontuários;   

Carlos Henrique Klein / Pesquisador Titular da Escola Nacional de Saúde Pública – Fundação 

Oswaldo Cruz – 20 h semanais. 

Márcio Roberto Moraes de Carvalho 

Ana Luisa Rocha Mallet 

 

Pessoal 

 Será necessário contratar 10 pesquisadores de campo para a coleta de informações diretamente 

nos prontuários das unidades de saúde. Para um total de 5000 prontuários transcritos para o 

instrumento de coleta, a R$ 20,00 cada um, serão necessários R$ 100.000,00. Para o 

deslocamento até as unidades de saúde, várias localizadas no interior do estado, será necessário 

incluir um adicional de R$ 6.400,00. 

 

Material 

Será necessária a aquisição de um computador portátil (notebook) para a coordenação do projeto 

no valor estimado de R$10.000,00, a compra de programas e cursos de treinamento em pacotes 

para a associação entre os dados das diferentes fontes de informações, para toda a equipe por R$ 

10.000,00. Serão necessários R$ 610,00 para confecção e impressão de fichas de coleta e compra 

de material de escritório (lápis, canetas, cadernetas de campo, disquetes e cd para gravação de 

dados). 
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ORÇAMENTO (Cronograma de desembolso) 

ATIVIDADE PRAZO 

ESTIPULADO 

VALOR 

(R$) 

Discussão e construção do instrumento de coleta 01 mês 610,00 

Treinamento em programas/cursos para relacionamento de 

bancos de dados (AIH/Prontuários) 

02 meses 20.000,00 

Treinamento dos pesquisadores de campo 

 

02 meses 15.000,00 

Coleta de dados (AIH/Prontuários) 

 

12 meses 91.400 

Análise dos dados 

 

4 meses ------- 

Elaboração do relatório final 

 

3 meses ------- 

TOTAL 24 meses 127.010,00 

 

CRONOGRAMA 

Este projeto deverá ser desenvolvido no prazo total de 24 meses. 

 ATIVIDADE PRAZO ESTIPULADO 

Discussão e construção do instrumento de 

coleta 

01 mês 

Treinamento em programas/cursos para 

associação de dados (AIH/Prontuários) 

02 meses 

Treinamento dos pesquisadores de campo 

 

02 meses 

Coleta de dados (AIH/Prontuários) 

 

12 meses 

Análise dos dados 

 

4 meses 

Elaboração do relatório final 

 

3 meses 
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   ANEXO 4 

FICHA DE INSTRUÇÕES 

I. IDENTIFICAÇÃO: 
HOSPITAL – nome do hospital em que está sendo feita a coleta de dados. Este dado já estará preenchido. 
AIH no. –o número da AIH. Esse dado já estará preenchido. Caso um prontuário contenha várias internações 

e conseqüentemente vários números de AIH, a internação estudada será aquela que corresponde ao 
número de AIH fornecido.  
Se o número da AIH não coincidir mas o procedimento for o estudado (angioplastia ou RM) e o nome 
do paciente for o mesmo, realizar o preenchimento da ficha desde que a diferença entre as datas não 
ultrapasse há 6 meses. 

NÚMERO DO PRONTUÁRIO – número do prontuário do paciente na instituição em que esteve internado. Já 
estará preenchido. Valem as mesmas observações acima sobre AIH no caso de divergências. 

DATA DESTA INTERNAÇÃO – colocar a data da internação referente à AIH estudada (dia, mês e ano) 
NOME –nome completo do paciente, sem abreviações. Já estará preenchido. Se houver alguma pequena  

divergência no nome do paciente, anotarao lado. 
DATA DE NASCIMENTO – anotar o informado, com dia, mês e ano.  
IDADE NESTA INTERNAÇÃO - Anotar idade apenas se registrada (não fazer contas   baseado na data de  

nascimento) ou colocar “não informado”.Se notar incoerência entre data de nascimento e idade 
informada, não corrigir, apenas transcrever as informações 

GÊNERO – escolher feminino ou masculino quando informado ou quando nome óbvio.  Exemplo:  
Maria – óbvio; Jurandyr, Alcir... – homem ou mulher – colocar NI se explicitamente não vier  
referido o sexo nesses casos 

COR DE PELE – registrar o que tiver informado ou NI. Se anotado preto = negro se anotado pardo  
ou mulato = mestiço. Se houver divergências no prontuário, marcar como outra e anotá-la. 

ENDEREÇO –  colocar endereço completo anotado (rua, no, bloco, apto, bairro, município, estado,  
CEP), na AIH ou na internação correspondente. 

TELEFONE – anotar o registrado ou NI, com DDD  
 
 
2. HOSPITALIZAÇÃO  
DIAGNÓSTICO DE ADMISSÃO – o diagnóstico que motivou  a internação do paciente e que está registrado 
no prontuário. Identificar no prontuário o documento que solicita  a internação (esse documento pode variar 
de hospital para hospital - no Fundão uma ficha específica, na UERJ a própria AIH, etc...) Não havendo 
documento próprio para solicitação de internação, valerá o diagnóstico da 1ª evolução.  

Anotar CID – código internacional de doença – do diagnóstico de admissão apenas se 
anotado (não procurar CID).Caso não anotado, marcar NI (Não informado)   

Observações: 
MARCAR APENAS UMA OPÇÃO 
1. se relato de infarto, porém sem especificar se com supra de ST ou não, marcar IAM (opção 1) 
2. se IAM com “q” ou IAM sem “q”, marcar IAM (opção 1) 
3. se Insuficiência Coronariana não especificada marcar como outro (opção 15) 
4. se houver na solicitação IAM X AI = Angina instável/ICA (opção 4). 
QUANDO MARCAR   “OUTROS” 
5. A opção no. 15 (Outro(s)) será marcada se: 
 O diagnóstico de admissão não estiver tabulado. 
 Se houver dois ou mais diagnósticos,   tabulados ou não. 
 (pex. Angina instável + F. atrial e Morte súbita). 
Especificá-los no campo próprio. 
                                        
Abreviaturas utilizadas: 
IAM = infarto agudo do miocárdio    
IAM c/supra = infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST 
IAM s/ supra = infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST 
ANGINA INSTÁVEL ou ICA= angina de início recente (< 2 meses) ou angina pós-IAM ou angina em 
crescendo ou angina pós-angioplastia ou insuficiência coronariana aguda  
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ICC = insuficiência cardíaca 
AE = angina estável 
DIC = doença isquêmica crônica 
Arritmia = marcar essa opção quando for colocado como motivo da internação como sendo arritmia, porém 
sem especificar 
TSV = taquicardia supraventricular 
TV = taquicardia ventricular 
FA = fibrilação atrial/flutter atrial 
FV – fibrilação ventricular 
BAV AVAN /TOTAL = quando BAV II grau ou BAV III grau ou BAV total 
 
ORIGEM DO PACIENTE – se o paciente internou através do próprio hospital ou encaminhado por outro 
hospital. Nesse caso dizer qual (caso exista essa informação) e se oriundo de CTI ou não 
 
3. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA  – referem-se a dados de hospitalização do CTI do local onde foi 
realizado o procedimento. 
PRÉ-PROCEDIMENTO: SIM, sempre que houver internação no período pré-procedimento, considerar e 
anotar como zero , quando esse período for inferior a 24h.       
Exemplo 1: se internação no CTI em 5/10/05 e procedimento em 5/10/05 = Sim, zero   
Exemplo 2: se internação no CTI em 4/10/05 e procedimento em 5/10/05 = Sim, um dia  
PÓS-PROCEDIMENTO: SIM se paciente pelo menos no CTI no dia do procedimento. Dia 1 é o dia do 
procedimento. Ex: se procedimento em 5/10/05 e alta em 6/10/05 = 2 dias de internação no CTI  

 
4. CONDIÇÕES SÓCIOECONÔMICAS 
ESCOLARIDADE: anotar o registrado ou NI. Anotar 1o, 2o. ou 3o. graus quando completo. Se 3o. grau  

incompleto, anotar 2o. grau. Ou seja, marcar o mais alto grau completo. 
TRABALHAVA? Marcar apenas 1 opções; marcar sempre a opção mais baixa.  
  Exemplos: aposentado que trabalha, marcar opção 1- Sim 
                    do lar = marcar opção 3 
                               estudante e trabalha = marcar opção 1 . Sim 
        estudante e não trabalha = marcar opção 4.estudante 
OCUPAÇÃO NA ÉPOCA DA INTERNAÇÃO – atividade que o paciente estiverexercendo mesmo que não  

seja a sua profissão habitual.  
RENDA FAMILIAR E INDIVIDUAL: anotar o valor e a moeda que estiver registrada.  
 
5. FATORES DE RISCO:  
HISTÓRIA FAMILIAR de DAC: Parentes em 1o. grau (pai,mãe, irmãos) com doença coronariana prévia, com  

idade < 55 anos para homens ou < 65 anos para mulheres, ou relato de prontuário de história familiar 
positiva para DAC 

HISTÓRIA FAMILIAR de MORTE SÚBITA: Parentes em 1o. grau (pai,mãe, irmãos) com morte súbita, com  
idade < 55 anos para homens ou < 65 anos para mulheres ou relato de prontuário positivo para morte  
súbita. 

DIABETES MELLITUS:  
a) Marcar sim se em qualquer momento da internação houver relato de  diabetes 
b) Glicemia: anotar primeira glicemia na internação relacionada ao procedimento. Caso não haja 
glicemia durante internação, anotar última glicemia antes da internação (desde que tenha sido 
realizada no prazo de 6 meses pré-internação). Se não houver glicemia: anotar 999 
c) anotar se paciente em uso de droga hipoglicemiante ou não (daonil, diabinese, metmorfina, 
insulina) 
d) se relato de diabetes, anotar tempo de doença em anos. Anterior, 2. Inferior, 3. Lateral, 4. Apical, 5. 
Septal 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA:  
a) Marcar sim se em qualquer momento da internação houver relato de hipertensão 
b) PA: anotar primeira PA na internação.  
c) anotar se paciente em uso de droga antihipertensaiva ou não 
d) se relato de HAS, anotar tempo de doença em anos 
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DISLIPIDEMIA:  
a) Marcar sim se em qualquer momento da internação houver relato de dislipidemia, 
hipercolestolemia ou hipertrigliceridemia 
b) Colesterol, LDL, HDL, Triglicerídeos: anotar primeira dosagem de cada um na internação 
relacionada ao procedimento ou último exame realizado (desde que tenha sido realizada no prazo de 
6 meses pré-internação). Caso não haja dosagem: anotar 999 
c) anotar se paciente em uso de droga hipolipemiante ou não (p.ex: estatinas, fibratos, ácido 
nicotínico etc.) 

OBESIDADE: Basta anotar se estiver informado no prontuário ou colocar NI. Não fazer cálculo para identificar  
o  IMC. 

TABAGISMO: Considerar fumante atual os pacientes que fumaram até 6 meses antes da internação  
estudada ou relato de prontuário. Anotar tempo de fumo em anos 
Se ex-fumante: anotar há quanto tempo parou, e por quantos anos fumou 
Para fumantes e ex-fumantes: anotar quantidade e a unidade de medida(cigarros/dia ou maços-ano) 

SEDENTARISMO: Anotar se informado.  
ANOTAR NO RODAPÉ – Outros fatores de risco identificados, no prontuário, mas não tabulados:  

hiperuricemia, hiperhomocisteinemia e elevação da PCr 
 
6. CO-MORBIDADES OU OUTRAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS D A DOENÇA CORONARIANA  
MARCAR APENAS O QUE ESTIVER REGISTRADO NO PRONTUÁRIO; NÃO CONSIDERAR   
RESULTADO DE EXAMES 

O DIAGNÓSTICO DE INTERNAÇÃO NÃO SERÁ CONSIDERADO COMO CO-MORBIDADE (por exemplo, 
se o paciente internou devido a uma arritmia, será  marcado Não na questão sobre arritmia como co-
morbidade) 

Se relato no prontuário = S; 
Se tem negativa explícita no prontuário = N; 

Se não tem negativa explícita no prontuário = NI 

No caso de AVE (acidente vascular encefálico) considerar recente se tempo inferior a 3 meses considerando 
o momento da internação. 

 
INSUFICIÊNCIA RENAL: anotar a maior  pré-procedimento durante internação e  data do exame. Caso não  

haja creatinina pré-procedimento durante internação, anotar última creatinina pré-internação e data.  
Não havendo qualquer creatinina no prontuário, anotar 99.9 

 

No caso de S para IAM PRÉVIO, anotar quanto tempo antes, considerando o momento da Internação. Não 
marcar IAM prévio caso IAM tenha sido o que motivou o procedimento. 

 
OBSERVAÇÃO:  
EM IAM PRÈVIO, unidades de medida 1.Dias 2 Semanas 3. Meses 4. Anos 9.NI 
 
 
7. DIAGNÓSTICO ELETROCARDIOGRÁFICO 
Anotar os diagnósticos eletrocardiográficos antes de ser realizado o procedimento e após o procedimento. 
Não precisa ser registrado o diagnóstico de apenas 1 ECG pré e apenas 1 pós, mas as alterações 
observadas mesmo que em ECGs diferentes = SOMATÓRIO DE DIAGNÓSTICOS DE ECGs PRÉ E PÓS. 
Por exemplo, 1 ECG com supra de ST e outro com infra de ST, marcar as 2 alternativas e as paredes 
respectivas. 
Os diversos segmentos foram codificados segundo números a seguir para que suas alterações fossem 
respectivamente anotadas, agrupando-se os números.  
Assim considera-se: 1. Anterior, 2. Ântero-septal, 3.Antero-lateal, 4. Anterior extenso, 5. Inferior, 6. 
Poterior, 7. Lateral, 8. Nenhuma, 9. NI 
Nos itens supra de ST, infra de ST, inversão de onda T ou infarto podem ser marcadas mais de 1 opção. 
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Nesses casos, colocar sempre o dígito mais baixo na frente. Exemplo: supra de ST em parede anterior e 
inferior: marcar 15. 
Quando no relato houver a descrição de “onda q” ou relato de necrose, considerar como infarto. 
Anotar sempre apenas o que estiver registrado, não fazer diagnóstico de ECGs. 
OBS: SE BRE OU BRD (serão considerados apenas BRE e/ou BRD quando descritos como de 3a. grau ou 
completos) NO PRÉ E NO PÓS, MARCAR 1 (Sim) nas colunas respectivas. 
 

8. ECOCARDIOGRAMA 
Anotar o Ecocardiograma em 2 momentos: o último pré-procedimento e o último realizado. Registrar as datas. 
Descrever sempre o anotado no laudo ou no prontuário. 

1. No caso de disfunção segmentar, anotar o número de segmentos alterados no ecocardiograma, 
Simplificar a análise segmentar em apenas 5 segmentos (Anterior, Inferior, Lateral, Apical,  Septal) como 
o exemplificado abaixo 

Ínfero-basal = 1 segmento. 
Ínfero-apical = 2 segmentos 
Ântero-septal e antero-apical = 3 segmentos. 
Caso não haja nenhum segmento disfuncionante marcar zero . 

2. Considerar disfunções  valvares “leves” como Não. 
 
9. EXAMES NÃO INVASIVOS PRÉ-PROCEDIMENTO 
Anotar realização ou não de exames não invasivos pré-procedimento bem como a data de realização 
(dia/mês/ano) e transcrever o laudo deles caso haja ou seja descrito no prontuário por algum médico. 
 
 
10. CATETERISMO 
Anotar resultado e data do cateterismo.  
Marcar para cada vaso:  

1. para lesões descritas como ausentes, incipientes, não significantes, leves ou com obstrução < 50%  
      2.   para lesões descritas como moderadas ou com obstrução entre 50 e 69% 

      3.   para lesões descritas como graves ou com obstrução entre 70 e 99% 
      4.   para lesões descritas como obstrutivas ou com 100% de obstrução 
      9 .  caso não Anterior, 2. Inferior, 3. Lateral, 4. Apical, 5. Septal haja nenhuma dessas  

informações 
 
Para disfunção segmentar se essa for considerada difusa, não assinalar as demais opções segmentares que 
se seguem, caso a disfunção ventricular for segmentar, marcar  Não na difusa e preencher as opções de 
segmentos que se seguem. 
 
 
11. PRESCRIÇÃO 
Marcar os medicamentos utilizados pré-procedimento (no mesmo dia) e pós-pr ocedimento (somatório 
de ações medicamentosas utilizadas no CTI) . No caso do clopidrogrel verificar se houve utilização de dose 
de ataque em algum momento antes do procedimento (4 comprimidos = 300 mg). Nos medicamentos pré-
procedimentos considerar medicações utilizadas durante o procedimento como tirofibam e abiximab. 
 
12. ANGIOPLASTIA 
ANGIOPLASTIA: anotar se foi realizado 1 único procedimento abordando uma ou mais lesões ou se 
angioplastias foram programadas e realizadas em 2 ou mais tempos. 

Exemplos: 
Se em um procedimento foram abordadas 2 lesões: marcar 1.Sim, única 
Se abordadas 2 lesões em dois momentos eletivamente: marcar 2. Sim,vários tempos 
Se em um procedimento for  abordada 1 lesão e houve complicação necessitando de nova 
angioplastia: marcar 1. Sim (e depois será anotado como complicação em pergunta abaixo) 
Se em  um procedimento foram abordadas 2 lesões e houve complicação, necessitando nova 
angioplastia: marcar 1. Sim, único tempo (e depois será anotado como complicação em pergunta 
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abaixo). 
DATA: Anotar a  data do 1º. procedimento. 
STENT: Anotar se houve implante de stent(s)ou não e quantos (no total de procedimentos). 
TIPO:   Anotar com primária   se primeira angioplastia ocorreu na fase aguda do IAM, com de  

resgate (se  aconteceu após uso de trombolítico sem ter havido reperfusão (de resgate) ou  
eletiva se foi um procedimento realizado no tratamento da DAC crônica. 

INDICAÇÃO DA PRIMEIRA ANGIOPLASTIA: Marcar se angioplastia foi realizada durante o  
tratamento de um paciente  com infarto com supradesnível de ST, se realizado frente a  
uma SCA – síndrome coronariana aguda – ou por doença arterial coronariana crônica 

VASOS ABORDADOS: marcar se cada vaso foi abordado ou não, ou não informado. 
VASOS ABERTOS: marcar se cada vaso foi aberto no total de procedimentos. Considerar como  

vaso aberto se relato de: TIMI 3 ou vaso aberto ou fluxo satisfatório ou sucesso no  
procedimento. 

COMPLICAÇÃO (do primeiro procedimento): marcar se houve dissecção ou oclusão durante o   
procedimento ou se não houve complicação ou não informado 

NOVO PROCEDIMENTO DEVIDO Á COMPLICAÇÃO: anotar o que foi realizado após  
complicação do 1º. Procedimento. 

COMPLICAÇÃO (do segundo procedimento): marcar se houve dissecção ou oclusão durante o  
procedimento ou se não houve complicação ou não informado. 

 
 
13. CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO (RVM)  
RVM- Anotar se procedimento realizado ou não, bem como data de realização. 
SAFENAS –      registrar o número de pontes de safena  
MAMÁRIAS –  registrar o número de pontes de mamária 
OUTRAS:  anotar o número de outros enxertos arteriais (radial, gastro-epiplóica, aloenxerto, etc) 
COMPLETA-  anotar  SIM se a aplicação dos enxertos foi coincidente com o número de vasos  

indicados como comprometido no cateterismo pré-procedimento. 
TEMPO DE CLAMPEAMENTO DE AORTA 
TEMPO DE CEC (CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPÓREA) 
COMPLICAÇÕES – anotar complicações intra-operatórias: 
Registrar se houver novo procedimento em caso de complicação pós-operatória – Angioplastia, RVM ou Não. 
 
14. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS ANTERIORES 
Anotar se realização de angioplastias e/ou cirurgias prévias bem como data do(s) último (s) procedimento(s). 
IMEDIATAMENTE – Significa previamente ao procedimento estudado em qualquer época, anotar a data. 
 
15. COMPLICAÇÕES PÓS-PROCEDIMENTO 
AS COMPLICAÇÕES  SÓ SERÃO ANOTADAS CASO HAJA RELATO EXPLÍCITO NO PRONTUÁRIO – 
NÃO HÁ NECESSIDADE DE APLICAR CRITÉRIOS.  
 
DEFINIÇÕES 
a) evolução 
SÍNDROME DE BAIXO DÉBITO OU CHOQUE CARDIOGÊNICO 
SANGRAMENTO – Sangramento pós-operatório que motive reoperação para revisão de  

           hemostasia. 
TAMPONAMENTO – Referência do diagnóstico em prontuário ou de procedimento que  

sugira o diagnóstico, como reabertura do tórax para aspiração de  sangue. 
USO DO BALÃO INTRA-AÓRTICO (BIA). Considerar como Sim se utilizado em  

qualquer momento do pós-operatório. 
USO DE OUTRO DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA – como Bio- 

bomba (Biopump), CPS (Bypass cardiopulmonar no pós-operatório), ou outro 
dispositivo semelhante. Considerar como Sim se utilizado em qualquer momento do 
pós-operatório. 

ÓBITO NA SO   Se relato clínico que o local do óbito tenha sido na sala de operações, ou na sala de 
Hemodinâmica. 
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b) isquemia 
INFARTO – Relato do diagnóstico na evolução médica.  
ANGINA – Identificar no relato na evolução médica. 
PCR (parada cardiorrespiratória) – Identificar a referência em prontuário, da mesma forma  

       que medidas para o seu atendimento, como massagem cardíaca interna ou  
       externa, desfibrilação e medicação de atendimento a para cardio-respiratória. 

 
c) mecânicas  
INSUFICIÊNCIA MITRAL AGUDA, COMUNICAÇÃO INTER-VENTRICULAR OU RUPTURA DE PAREDE 
LIVRE – Basear-se na referência da evolução médica ou descrição de laudo de ecocardiograma. 
  
d) respiratórias 
PERMANÊNCIA EM PRÓTESE VENTILATÓRIA > 24H – Observar a evolução médica  do CTI, a ficha de  

inaloterapia/fisioterapia, ou  evolução de enfermagem. 
PNEUMONIA – Referência em prontuário após a data do procedimento. 
SARA -  Síndrome da Angustia Respiratória do Adulto. – Anotar o diagnóstico a partir da evolução médica. 
 
e) metabólicas 
IRA (insuficiência renal) pós-procedimento: SIM se creatinina pós- procedimento acima de 1,5mg% ou 
aumento em 50% do nível pré-operatório se já acima de 1,5mg% antes do procedimento ou realização de 
diálise no pós-procedimento. 
Anotar sempre o maior nível de creatinina no pós-op eratório, tenha havido insuficiência renal ou não. 
ANOTAR MAIOR GLICEMIA EM PÓS-OPERATÓRIO - Considerar também glicemias capilares. 
USO DE INSULINA –considerar qualquer administração de insulina, por qualquer via. 
HIPERPOTASSEMIA:  considerar sim se K > 6,0 
 
f) neurológicas.   
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) - Identificar o relato na evolução médica da ocorrência de 
acidente vascular encefálico e classificá-lo em isquêmico, hemorrágico ou embólico caso esteja 
explicitamente anotado em evolução 
Anotar AVE não especificado caso não haja caracterização do AVE como sendo isquêmico ou hemorrrágico. 
Anotar, se presente, o método de imagem que permitiu o diagnóstico do AVE 
COMA – se relato de coma em prontuário ou de que o paciente não acordou no pós-operatório 
 
g) outras neurológicas 
CRISE CONVULSIVA – Se relato de crise convulsiva na evolução médica. 
ALTERAÇÕES PSIQUIÁTRICAS – Observar a referência da presença d delirium, desorientação, alucinação,  

agitação psico-motora. Considerar positivo caso qualquer uma dessas alterações. 
 
h) cardiológicas  
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA - a partir do diagnóstico relatado em prontuário de insuficiência cardíaca ou IVE  

ou EAP ou congestão pulmonar 
PERICARDITE poderá ser concluído pela referência ao atrito pericárdio após 7  dias do procedimento.  
TEP (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR) baseado na referência ao diagnóstico ou na presença de critérios  

como a demonstração do trombo em leito arterial pulmonar por método de imagem 
ARRITMIA – Identificar se houve relato de arritmia e qual: TV (taquicardia ventricular), FV (fibrilação  

ventricular),  FA (fibrilação atrial), Flutter atrial, BAV avançado/ total (bloqueio átrioventricular)  
BRE (BLOQUEIO DO RAMO ESQUERDO) BRD (BLOQUEIO DO RAMO DIREITO)  

Considerar positivo no caso de um BRE ou BRD novos, que não existia pré-procedimento 
MARCAPASSO PROVISÓRIO – quando houver referência à necessidade de funcionamento do marcapasso  

provisório 
MARCA-PASSO DEFINITIVO – quando anotado em evolução hospitalar  
 
i) infecciosas 
Observar o diagnóstico no sítio de punção ou incisional quanto a ocorrência de infecção superficial, partes 
moles, mediastino, ou em outros sítios. CONSIDERAR SEMPRE O QUE ESTIVER ANOTADO EM 
PRONTUÁRIO.  
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j) vasculares periféricas 
TROMBOSE VENOSA PROFUNDA – se relato em prontuário ou resultado de duplex  scan ou venografia. 
INSUFICIÊNCIA ARTERIAL PERIFÉRICA - se relato em prontuário ou resultado de  duplex scan ou  

arteriografia 
AMPUTAÇÃO – se relato em prontuário 
REVASCULARIZAÇÃO DE MEMBRO ISQUÊMICO, seja cirúrgica ou por intervenção percutânea. 
 
l) outras complicações 
IMOS – Insuficiência múltipla de órgãos e sistemas.  Quando relatado em prontuário 
SANGRAMENTO – quando anotado em prontuário, em evolução  médica.  
TRANSFUSÃO – considerar transfusão caso relato em prontuário em evolução médica, de  enfermagem ou  

banco de sangue ou prescrição 
 
16. EVOLUÇÃO HOSPITALAR 
EVOLUÇÃO: anotar se óbito, alta, alta por transferência ou não informado 
DATA DA EVOLUÇÃO: Anotar data do óbito, da alta, da alta por transferência ou nãoinformado 
CAUSA DO ÓBITO - a causa será o que estiver no prontuário. Obs: não colocar PCR. 
CID DA CAUSA DO ÓBITO – anotar apenas se anotado em prontuário. Não procurar CID 
LOCAL DO ÓBITO – anotar, se presente, o local do óbito – ou não informado 
 
17. OUTRAS HOSPITALIZAÇÕES (INTERNAÇÕES) 
Anotar resumidamente a existência de outras internações relacionadas ao aparelho cardiovascular utilizando 
os mesmos diagnósticos do item 2: IAM c/supra; IAM s/supra; angina instável; ICC; arritmia (morte súbita, 
TSV, TV, FA, FV) ou procedimentos (CRM, ATC c/stent ou ATC s/stent).       
Considerar como “imediatamente” sempre a prévia a internação estudada. 

 

 

 

 

 




