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RESUMO 

Disparidades entre os serviços público e privado no uso de terapias de reperfusão para 

pacientes com IAMCSST: Registro VICTIM. Laís Costa Souza Oliveira. 2016. 

 

Fundamentação: O uso de terapias de reperfusão no tratamento de pacientes com 

IAMCSST, no menor tempo possível, é essencial para redução da morbimortalidade. Estudos 

prévios sugerem a existência de disparidades no atendimento a pacientes atendidos por 

serviços públicos e privados de saúde, porém lacunas importantes ainda existem quando este 

atendimento está voltado para pacientes com IAMCSST, sobretudo no Brasil. Objetivo: 

Estimar disparidades no uso de terapias de reperfusão para pacientes diagnosticados com 

IAMCSST atendidos em hospitais com capacidade para realizar angioplastia primária da rede 

pública e privada em Sergipe. Métodos: Trata-se de um estudo transversal com abordagem 

quantitativa que utilizou os registros do Estudo VICTIM. Os dados foram coletados nos 

quatro únicos hospitais com capacidade para realizar angioplastia primária em Sergipe, sendo 

um público e três privados. Foram avaliados 301 pacientes diagnosticados com IAMCSST, 

dos quais 249 foram atendidos pelo hospital público e 52 pelos hospitais privados, no período 

de dezembro de 2014 até outubro de 2015. Resultados: No trajeto até o hospital com 

capacidade para realizar angioplastia primária, 3,2% dos pacientes atendidos em hospital 

público fizeram uso de fibrinolítico, assim como 1,9% dos pacientes atendidos em instituições 

privadas (p = 1,0). Dos pacientes atendidos nos hospitais com capacidade de realizar 

angioplastia primária, apenas 45,3% dos atendidos no hospital público chegaram em tempo 

ótimo (≤ 12 horas contadas a partir do início dos sintomas), em comparação com 80,5% dos 

pacientes atendidos em hospitais privados (p < 0,001). A taxa de pacientes que utilizaram 

angioplastia primária no serviço público foi significativamente menor que a taxa observada 

nos hospitais privados (39,5% vs 69% respectivamente, p < 0,001). Conclusão: Revela-se 

que um percentual expressivo de pacientes com IAMCSST não é reperfundido, tanto no 

serviço público como no privado. Ademais, que existem obstáculos importantes relacionados 

à logística de acesso, em tempo ótimo, a hospitais com capacidade para realizar angioplastia 

primária, sendo este fato mais evidente para usuários da rede pública. Por último, apesar da 

grande dificuldade de acesso a tais instituições em tempo ótimo, observou-se que uma 

minoria dos pacientes, tanto em serviço público como privado, fez uso de agentes 

fibrinolíticos durante seu trajeto para o hospital com capacidade de realizar angioplastia. 

Descritores: Infarto do Miocárdio; Reperfusão Miocárdica; Cobertura de Serviços de Saúde; 

Sistema Único de Saúde; Hospitais Privados. 
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ABSTRACT 

Disparities between the public and private services in the use of reperfusion therapies for 

patients with STEMI: VICTIM data. Laís Costa Souza Oliveira. 2016. 

 

Introduction: The use of reperfusion therapy in the treatment of patients with STEMI, in the 

shortest time possible, is essential to reduce morbidity and mortality. Previous studies suggest 

the existence of disparities in the care of patients attended by public and private health 

services. However, major gaps still exist when this service is focused on patients with 

STEMI, especially in Brazil. Objective: To estimate disparities in the use of reperfusion 

therapy for patients diagnosed with STEMI treated in hospitals capable of performing primary 

angioplasty of public and private in Sergipe. Methods: This is a cross-sectional study with a 

quantitative approach which used records Study VICTIM. Data were collected in only four 

hospitals capable of performing primary angioplasty in Sergipe, being one public and three 

private. We evaluated 301 patients diagnosed with STEMI, 249 of which were treated at 

public hospitals and 52 in private hospitals from December 2014 until October 2015. Results: 

On the way to the hospital capable of performing primary angioplasty, 3.2 % of patients 

treated in public hospitals made use of fibrinolytic, and 1.9% of patients treated in private 

institutions (p = 1.0). Amongst those patients treated in hospitals with ability to perform 

primary angioplasty, only 45.3% of treated at the public hospital arrived in ideal time (≤ 12 

hours starting from the onset of symptoms), compared with 80.5% of patients treated in 

private hospitals (p <0.001). The rate of patients who received primary angioplasty in the civil 

service was significantly lower than the rate observed in private hospitals (39.5% vs 69% 

respectively, p <0.001). Conclusion: It has been found out that patients with STEMI are not 

reperfused, both in public and in private services. Moreover, there are significant obstacles 

related to the logistics of access, in optimum time, to hospitals capable of performing primary 

angioplasty. This fact is more evident for users of the public network system. Finally, despite 

the great difficulty of access to such institutions in optimum time, it was observed that a 

minority of patients in both public and private system, made use of fibrinolytic agents during 

their commute to the hospital with the ability to perform angioplasty. 

Key-words: Myocardial Infarction; Myocardial Reperfusion; Health Services Coverage; 

Unified Health System; Private Hospitals. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso precoce de terapias de reperfusão no tratamento de pacientes com Infarto Agudo do 

Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST) é essencial para reduzir a 

morbimortalidade (PIEGAS et al., 2015). Alguns estudos relatam tendência à disparidade no 

uso de terapias de reperfusão relacionada à cobertura de saúde, associados a outros fatores 

díspares como a etnia, o gênero ou o status socioeconômico (IWASHYNA et al., 2010; 

CENKO et al., 2014; CHEN et al., 2015; D’ONOFRIO et al., 2015).  

O menor tempo entre o início dos sintomas e o início da reperfusão é de suma importância 

para o sucesso do tratamento imediato. Como a principal causa de IAMCSST é a trombose, a 

desobstrução da artéria culpada em tempo ótimo limita a necrose do miocárdio. Desta forma, 

fica claro que a adoção das terapias de reperfusão como padrão ouro para o tratamento do 

IAMCSST é fundamental para a garantia de uma maior sobrevida (PINTO et al., 2006; 

DASARI et al., 2014; PIEGAS et al., 2015). 

Pesquisa realizada por Nicolau et al. (2012) revelou que para o tratamento do IAMCSST 

no Brasil, o Sudeste, com 75,4%, apresentou a maior taxa de terapia de reperfusão em relação 

ao restante do país, ficando a menor taxa para o Norte-Nordeste (52,5%). Estes dados 

acionam o sinal de alerta, pois demonstram uma baixa taxa de reperfusão que pode estar 

contribuindo diretamente para um pior prognóstico dos pacientes acometidos por IAMCSST 

no país. 

Dados do IBGE (2013) demonstraram que 75% dos brasileiros utilizam exclusivamente os 

serviços prestados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), estando os demais 25% conveniados 

a algum plano de saúde ou buscando atendimento particular. Pensando na realidade de saúde 

do país e tomando como referência Sergipe, o menor estado da federação, o qual é composto 

por quatro hospitais com capacidade de realizar angioplastia primária, sendo três destinados 

para serviço privado e um destinado ao atendimento de pacientes do SUS, observa-se que para 

75% dos sergipanos há apenas um hospital capacitado para oferecer a angioplastia primária, 

principal estratégia de reperfusão para pacientes com IAMCSST.  

Cabe ressaltar que mesmo diante destes resultados ainda existe uma lacuna importante no 

que tange ao acesso às terapias de reperfusão para pacientes atendidos por coberturas de saúde 

distintas, sobretudo no Brasil. Desta forma, torna-se imperativo observar como se apresenta o 

acesso às terapias de reperfusão para pacientes diagnosticados com IAMCSST no estado, 

servindo de parâmetro para representar a prática assistencial em nível local  e, posteriormente, 

servir como referência para estudos em regiões maiores. 
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Para melhor compreensão da realidade de saúde relacionada ao acesso às terapias de 

reperfusão para pacientes diagnosticados com IAMCSST no estado de Sergipe foram 

utilizados os dados do estudo VICTIM - VIa Crucis para o Tratamento do Infarto do 

Miocárdio. Este vem sendo desenvolvido desde 2013 e possui como objetivo principal traçar 

os cursos temporais e geográficos percorridos por pacientes diagnosticados com IAMCSST, 

desde a sua busca por assistência médica até 30 dias após o Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM). Possui sua relevância pautada na possibilidade do desenvolvimento de estudos 

específicos que permitam traçar uma linha de cuidado ideal, onde pacientes e profissionais de 

saúde possam trocar informações e juntos serem participantes ativos no processo de cuidado, 

fator importante para se obter um serviço de qualidade. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Infarto agudo do miocárdio 

A Doença Arterial Coronariana (DAC) é a doença cardíaca que representa importante 

problema de saúde pública em todo o mundo, constituindo a principal causa de 

morbimortalidade nos atendimentos de saúde (PINHO et al., 2010; PIEGAS et al., 2015). De 

todas as doenças do aparelho circulatório no Brasil, a DAC representa, em média, 30,2% dos 

óbitos (BRATS, 2009). 

As Síndromes Coronarianas Agudas (SCA) são as DAC com maiores taxas de 

atendimento e complicações nos serviços de urgência (PIEGAS et al., 2015). A SCA é 

dividida em duas categorias: com elevação do seguimento ST (CST) e sem elevação do 

seguimento ST (SST). A SCACST compreende o infarto agudo do miocárdio com ST e a 

SCASST que compreende a angina instável e o IAM SST. Esta classificação é de suma 

importância para o tratamento e consequente prognóstico dos pacientes (BRAUNWALD et 

al., 2000). 

No Brasil, segundo dados do DATASUS (2014), cerca de 400.000 pessoas sofrem 

IAM em um ano. Destes, 66.000 mortes são registradas, sendo o IAM responsável por 16,5% 

das mortes no país. Desta forma, o IAM é a principal causa de mortes no Brasil. 

O IAMCSST (Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento-

ST) é uma doença causada pela interrupção do fluxo sanguíneo em uma artéria coronária 

devido à ruptura de uma placa aterosclerótica e à subsequente oclusão da artéria por um 

trombo, se destacando como a DAC com a principal causa isolada de morte e incapacidades 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento (BRUNNER; SUDDARTH, 2009; BRASIL, 

2011a; BRASIL, 2012; GLASGOW et al, 2013; PIEGAS et al., 2015). 

No IAMCSST, ter acesso às terapias de reperfusão em tempo mínimo nas primeiras 12 

horas do início dos sintomas, aumenta substancialmente a chance de o paciente sobreviver a 

curto e a longo prazo. Portanto, ter um sistema de saúde responsivo e acessível é uma 

condição sine qua non para se prestar assistência de qualidade às vítimas de IAMCSST 

(PIEGAS et al., 2015).   

O IAMCSST é caracterizado pelos sintomas de isquemia miocárdica (dor torácica, 

diaforese, náusea, síncope, dispneia, etc.) associado à elevação do seguimento ST no 

eletrocardiograma (ECG) e elevação dos marcadores de necrose miocárdica: Troponina e 

Creatinofosfoquinase-MB (CK-MB).  (O’GARA et al., 2013). Segundo a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (2015), o supradesnivelamento do seguimento ST é considerado 
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quando o ponto J se eleva ≥1mm (0.1mV) em ao menos duas derivações contíguas, com 

exceção de V2-V3 ≥ 2mm (o.2mV) em homens ou ≥1.5mm (0,14mV) em mulheres. Já os 

sintomas isquêmicos são ocasionados pela obstrução da luz coronária, ocasionado, na maioria 

das vezes, pela instabilidade de placas ateromatosas (PIEGAS et al., 2015). 

Segundo Lopes et al. (2011) a elevação do ponto J concordante no bloqueio de ramo 

esquerdo se relaciona com IAM com a artéria culpada ocluída em pouco mais de 70%, e nos 

casos que não há elevação, 44,1% apresentam artéria ocluída.  Portanto, o Bloqueio de Ramo 

Esquerdo (BRE) novo, ou presumivelmente novo, também é usado como critério de 

diagnóstico para IAMCSST. 

 

2.2. Etiologia e fisiopatologia 

A isquemia miocárdica pode ser provocada por diversos fatores. Tanto pelo aumento 

da necessidade de oxigênio pelas células do miocárdio, podendo ser ocasionado por 

hipertensão ou taquicardia; como também pela diminuição da oferta de oxigênio às células, 

ocasionada por trombos ou espasmos que reduzam o lúmen das coronárias (RIBEIRO et al., 

2014). 

A placa aterosclerótica, trombose, espasmos, processo inflamatório e aumento da 

demanda miocárdica são os mecanismos fisiopatológicos que causam a SCA (BRAUNWALD 

et al., 2000; SERRANO JR et al., 2003; PIEGAS et al., 2015). O principal mecanismo é a 

ruptura ou fissura da placa formando um trombo, que se superpõe à área lesada, devido à 

deposição plaquetária. Os pacientes com IAMCSST apresentam mais trombos em relação aos 

com angina instável, além de apresentar diferentes características trombóticas, como trombos 

com aspecto vermelho sendo compostos principalmente por células sanguíneas e fibrina, já os 

pacientes com angina instável apresentam trombos brancos compostos na maior parte por 

plaquetas (LIBBY, 2013). 

O elevado estresse por cisalhamento com variações repentinas na pressão e tônus 

vasculares pode desencadear a ruptura ou fissura da placa ateromatosa.  A instabilidade da 

placa é também causada por processo inflamatório desencadeado pela ativação de macrófagos 

levando ao estado pró-coagulante e eventos clínicos (DAVIES; THOMAS, 1985). 

 

2.3. Quadro clínico 

O principal sintoma que caracteriza o IAMCST é a dor. É uma dor prolongada com 

duração, em geral, maior que 20 minutos, geralmente é descrita como aperto, compressão, 

esmagamento ou sufocamento. Localizada, na maioria das vezes, retroesternal com irradiação 
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preferencialmente para o lado esquerdo do corpo, podendo irradiar para pescoço e mandíbula, 

caracterizando uma dor típica (THYGESEN, 2007). 

A manifestação atípica pode se apresentar com dor ou mesmo sem, apenas 

apresentando fraqueza, sudorese, dispneia, náuseas e/ou vômitos. De acordo com Braga et al. 

(2007) essas características devem ser lembradas, principalmente, em indivíduos do sexo 

feminino, idosos, diabéticos, com insuficiência cardíaca e em uso de marca-passo. Já que 

comumente o IAM apresenta-se nesse grupo de forma atípica. 

O exame físico é de suma importância apesar de, geralmente, ser inespecífico, 

auxiliando nos diagnósticos diferencias como quadros de dissecção de aorta, colecistite, 

gastrite ou úlcera péptica aguda.  Os sinais e sintomas mais comuns que o paciente apresenta 

ao procurar o serviço de saúde são sudorese, agitação, taquipnéia, bradi ou taquicardia 

(THYGESEN, 2007; BRAGA et al., 2007). 

 

2.4. Diagnóstico do IAMCSST 

O ECG é o método mais específico para a classificação do IAMCSST. Nesse contexto, 

Anderson et al, (2007) descrevem que é crucial a realização seriada do exame sendo adotada, 

em alguns protocolos de emergência, a realização do ECG até 10 minutos após a chegada do 

paciente à unidade de saúde e repetição no intervalo de 3 a 9 horas, ou mais, a depender do 

quadro clínico. O exame pode ser repetido em 15 ou 30 minutos caso a suspeita principal seja 

um SCA e o ECG inicial tenha sido inocente (OLIVEIRA NETO, 2011).  

A elevação do ponto J ≥1mm (0.1mV) em duas derivações contíguas ou um BRE 

novo, com algumas exceções, determina um IAMCSST. E é a partir de onde encontramos o 

Supradesnível do ST que se presume a localização eletrocardiográfica do IAM. 

Em relação aos biomarcadores de lesão do miocárdio, temos como mais utilizados a 

troponina e a CK-MB.  Estes facilitam o diagnóstico do infarto, inclusive, podendo ser um 

divisor de águas em pacientes com um quadro clínico atípico ou em um diagnóstico 

diferencial de uma angina instável, entre outros.  A proteína troponina é um marcador que tem 

sua elevação a partir de 4 a 6 horas após o infarto e fica elevado por vários dias. Já a CK-MB 

é uma isoenzima presente no miocárdio que também tem sua elevação em torno de 4 a 6 horas 

após o IAM e seu pico entre 9 e 30 horas podendo ficar elevada até 72 horas. Lembrando que 

com a alteração dos biomarcadores o IAM poderá ser classificado segundo o ECG como 

IAMSSST e IAMCSST (OLIVEIRA NETO, 2011; PIEGAS et al., 2015). 
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2.5. Evolução terapêutica do infarto 

Desde que os casos de IAMCSST ficaram mais evidentes e que se descobriu ser 

possível sobreviver a este acometimento, houve um importante investimento e evolução na 

sua terapêutica (SARMENTO-LEITE et al, 2001). Entre 1912 e a década de 50, o IAMCSST 

era tratado baseado em recomendações terapêuticas como o repouso absoluto, sendo por vezes 

incapacitante, a restrição hídrica e o uso de digitálicos, avançando até o uso de morfina no 

alívio da dor (BRAUWALD, 1998; SARMENTO-LEITE et al, 2001). A partir da década de 

50, o IAMCSST passa a ser um problema de saúde pública e a maior causa de mortes em 

países desenvolvidos, o que movimentou a evolução farmacológica e a busca por terapias 

efetivas que controlassem os índices de morbimortalidade (SARMENTO-LEITE et al, 2001). 

Uma revolução terapêutica marca as décadas de 60 e 70, com o início da evolução e 

utilização farmacológica, atreladas à criação das unidades de tratamento intensivo e das 

unidades coronarianas, a mortalidade por IAM foi reduzida quase que pela metade. A partir 

da década de 80 o avanço no tratamento do IAM chegou até à era das terapias de reperfusão, 

reduzindo a mortalidade para taxas entre 6% a 10% (PIEGAS et al., 2015).  

Segundo a V Diretriz sobre o tratamento do infarto agudo do miocárdio (PIEGAS et 

al., 2015), as terapias de reperfusão compreendem o uso de medicamentos fibrinolíticos, a 

angioplastia e a cirurgia de revascularização do miocárdio. A primeira foi introduzida na 

prática clínica há mais de 30 anos e está baseada na redução da mortalidade em virtude da 

redução da progressão de necrose miocárdica (PIEGAS et al., 2015). A angioplastia, se 

iniciada até 90 minutos após o diagnóstico de IAMCSST, compreende uma importante 

estratégia para a obtenção de reperfusão coronária. Já a cirurgia de revascularização do 

miocárdio tem sido cada vez menos utilizada, uma vez que sua indicação relaciona-se a 

situações mais específicas como pacientes com comprometimento multi arterial, falhas de 

terapêuticas trombolíticas e da angioplastia ou presença de complicações como choque 

cardiogênico (PIEGAS et al., 2015). 

 

2.6. Terapias de reperfusão 

O tempo entre o início dos sintomas e o início da reperfusão está relacionado 

diretamente com a morbimortalidade do paciente, portanto, um menor tempo é de suma 

importância para o proveito do tratamento imediato. Como a principal causa de IAMCSST é a 

trombose, a desobstrução da artéria culpada no menor tempo limita a necrose do miocárdio. 

Essa desobstrução pode ser feita tanto por fibrinolíticos ou por angioplastia primária (PINTO 

et al., 2006; DASARI et al., 2014; PIEGAS et al., 2015). 
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Estudo realizado nos Estados Unidos (NALLAMOTHU et al., 2007) reforça que a 

melhoria na utilização de terapias de reperfusão como a angioplastia, pode levar a melhorias 

substanciais nos índices de mortalidade para pacientes acometidos com IAMCSST. Nesta 

oportunidade observou-se ainda que mesmo com melhorias nas taxas de utilização das 

terapias de reperfusão no país, cerca de 10% da população não tinha acesso a estas terapias. 

Ainda nos Estados Unidos, estudo realizado por Dasari e colaboradores (2014), deixa 

claro que quanto maior o atraso para a realização da terapia de reperfusão para pacientes com 

IAMCSST, maior a chance de óbito devido à maior capacidade de desenvolvimento de 

necrose miocárdica. Desta forma fica claro que a adoção das terapias de reperfusão como 

padrão ouro para o tratamento do IAMCSST é fundamental para a garantia de uma maior 

sobrevida. 

No Brasil, em estudo realizado por Nicolau et al. (2012) foi demonstrado que para o 

tratamento do IAMCSST, o Sudeste com 75,4%, apresentou a maior taxa de terapia de 

reperfusão em relação ao restante do país, ficando a menor taxa para o Norte-Nordeste 

(52,5%). Estes dados acionam o sinal de alerta, pois demonstram uma baixa taxa de 

reperfusão que pode estar contribuindo diretamente para um pior prognóstico dos pacientes 

acometidos por IAMCSST em nosso país. 

Esta análise aguça a necessidade de conhecimento do panorama de utilização das 

terapias de reperfusão no estado de Sergipe, sendo este o menor da federação, com pequenas 

distâncias a serem percorridas e compondo o grupo que apresenta menor taxa de reperfusão 

no país. Podendo, desta forma, servir de exemplo para se conhecer o panorama do IAMCSST 

em outras regiões.  

 

2.6.1. Fibrinolítico 

Os fibrinolíticos agem transformando o plasminogênio (proenzima) em plasmina 

(enzima fibrinolítica), que possui capacidade de degradação da fibrina, principal componente 

do trombo, sendo mais indicado para pacientes com diagnóstico nas primeiras três horas de 

sintomatologia. Aguardar o resultado de marcadores de necrose miocárdica para o início do 

tratamento é contraindicado, pois retarda o tratamento e pode gerar piores desfechos clínicos. 

Torna-se uma terapia de reperfusão muito importante, principalmente quando há 

indisponibilidade de realização da angioplastia em tempo hábil, ou seja, dentro das primeiras 

12 horas contadas a partir do início dos sintomas (MEMBERS et at., 2013; PIEGAS et al., 

2015). 
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O tempo para a utilização do fibrinolítico é uma questão de relevância no tratamento 

do IAMCSST e deve ser realizada no menor tempo possível para evitar necrose miocárdica e 

gerar piores prognósticos para os pacientes. Estudo demonstrou que, entre os pacientes que 

tinham dor com até 6 horas do início dos sintomas e elevação do segmento ST, ou BRE no 

ECG, aproximadamente 30 mortes eram evitadas por mil pacientes tratados; se fosse entre 7 e 

12 horas, esse número era de 20 mortes evitadas por mil pacientes tratados. Pacientes com 

mais de 75 anos e com sintomas até 12 horas de seu início apresentaram taxas de mortalidade 

significantemente menores quando tratados com fibrinolíticos (WHITE, 2000; PIEGAS et al., 

2015). 

Algumas complicações oriundas do uso dos fibrinolíticos podem ocorrer e este fato 

acaba gerando resistência das equipes de saúde em administrar o medicamento que pode 

contribuir para a sobrevida dos pacientes acometidos por IAMCSST. Dos acometimentos 

mais comuns pode-se destacar: Acidente Vascular Cerebral (AVC) (preditores: idosos, baixo 

peso, sexo feminino, antecedente de doença cerebrovascular e hipertensão arterial tanto 

sistólica como diastólica na admissão); Sangramentos maiores não cerebrais (complicações 

hemorrágicas que necessitam de transfusão) podem ocorrer entre 4 e 13%, sendo que os 

preditores independentes são: idosos, baixo peso e sexo feminino; Hipotensão, que deve ser 

tratada com interrupção de sua administração e, se necessário, com a reposição de volume. As 

reações alérgicas não são frequentes (PIEGAS et al., 2015). 

 

2.6.2. Angioplastia primária 

A angioplastia constitui a principal estratégia de reperfusão de pacientes com 

IAMCSST. Pode ser dividida em primária e não primária, sendo a primeira aquela que é 

realizada nas primeiras 12 horas contadas a partir do início dos sintomas e sem uso de 

fibrinolítico prévio. Já a angioplastia não primária é aquela realizada após 12 horas contadas a 

partir do início dos sintomas, podendo ter sido ou não utilizado fibrinolítico prévio (PIEGAS 

et al., 2015).  

A angioplastia primária caracteriza-se como a melhor opção terapêutica para 

indivíduos com IAMCSST quando instituída em um intervalo inferior a 90 minutos. Esta é 

realizada mediante a utilização de cateter de balão com ou sem implante de stent e sem o uso 

prévio de fibrinolítico (DE LUCA, 2013; PIEGAS et al., 2015). 

Com relação aos stents utilizados no procedimento, estes podem ser de dois tipos: o 

convencional e o farmacológico. É sabido que os farmacológicos têm um custo maior que os 

convencionais, como também necessitam de uma terapia antiplaquetária dupla prolongada, o 
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que aumenta ainda mais o seu custo efetivo. Os farmacológicos são próteses que diminuem o 

risco de reestenoses coronárias se comparada à outra, mas em relação ao risco de morte não 

há diferença significativa (YEH et al., 2010; AMIN et al., 2012).   

No SUS, o stent farmacológico foi introduzido a menos de um ano e liberado apenas 

para pacientes diabéticos e pacientes com lesões em vasos finos (BRASIL, 2014). Junto a essa 

realidade os pacientes do SUS levam um tempo maior para procurar assistência terapêutica, 

evoluindo com maior gravidade (FERREIRA et al., 2009). 

Praticamente todos os pacientes acometidos por IAMCSST podem ser beneficiados 

com o uso da angioplastia primária. Basicamente o que determina os critérios de exclusão 

para a utilização desta terapia está relacionado com os resultados da cineangiocoronariografia 

(cateterismo), sendo eles: (1) Impossibilidade de identificar com clareza o vaso coronário 

responsável pelo infarto; (2) Infarto relacionado à oclusão de ramos secundários/terciários 

responsáveis pela irrigação de pequenas áreas do miocárdio; (3) Vaso-alvo com fluxo 

anterógrado normal (TIMI classe 3) e percentual de estenose < 50% (PIEGAS et al., 2015). 

Dados do SUS (2013) demonstram que no quinquênio 2008-2012 foram realizadas 

cerca de 6.500 angioplastias primárias por ano no Brasil, demonstrando uma insuficiência de 

procedimentos realizados, visto que no mesmo período foram estimados cerca de 100.000 

casos de IAM por ano. Esse dado reitera a necessidade da criação de redes de tratamento para 

pacientes infartados, garantindo serviços em regime contínuo e a utilização integrada das duas 

modalidades de tratamento para o IAMCSST: fibrinolítico e angioplastia primária. 

 

2.7. Qualidade assistencial 

O crescimento acelerado do número de casos de IAM, em países em desenvolvimento, 

compõe um dos assuntos de maior relevância no âmbito da saúde pública. A preocupação com 

o crescimento dos índices de morbimortalidade inclui aspectos que variam das possibilidades 

da prestação de uma assistência de qualidade até os custos que esse acometimento pode gerar 

para o país (GUIMARÃES et al, 2006; BRASIL, 2011b). 

Nesse contexto, Donabedian (1978), estudioso sobre processo de qualidade 

assistencial sustentada pelo trinômio Estrutura-Processo-Resultados, relata que os resultados 

são frutos diretos e proporcionais ao uso de uma estrutura e processos adequados. A estrutura 

compreende os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários à assistência de 

saúde; o processo compreende as atividades realizadas no serviço de saúde, levando em 

consideração a competência profissional e sua atuação frente às necessidades do paciente, 

estando essas atividades baseadas em padrões aceitos; e por fim, os resultados são o produto 
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final da assistência prestada, considerando-se a saúde, a satisfação de padrões e de 

expectativas. 

A qualidade na prestação do serviço de saúde é um compromisso público firmado 

desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da 

organização e funcionamento dos serviços, dispõe no seu Artigo 2º que “A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis para o seu 

pleno exercício” (BRASIL, 1990). 

Ademais, a qualidade na assistência à saúde é definida como “a obtenção dos maiores 

benefícios com os menores riscos ao paciente e ao menor custo” (DONABEDIAN, 1978). 

Desde 2000, a agenda da OMS, com reflexo na agenda política dos Estados-Membros, tem a 

qualidade da assistência nos serviços de saúde como uma questão de alta prioridade 

(BRASIL, 2011b). Hoje é possível perceber uma crescente preocupação em relação à 

qualidade do atendimento prestado ao paciente e não poderia ser diferente quando se pensa 

nos casos de IAM, dadas a sua relevância e incidência (BALLESTER et al, 2010; PIEGAS et 

al., 2015). 

 

2.8. Sistema de saúde no Brasil 

Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde (MS) desenvolvia de forma 

universalizada, ou seja, sem discriminação com relação à população beneficiada, campanhas 

de promoção e prevenção da saúde. Na área de assistência, os serviços eram prestados apenas 

para a parcela da população considerada “indigente”, por instituições de caráter filantrópico, 

ou seja, esta população não tinha direito legal à assistência, apenas a recebia como forma de 

caridade. As demais parcelas da população, com relativo poder aquisitivo, possuíam 

benefícios de saúde que garantiam assistência de saúde de forma integral. (ANDRADE; 

ANDRADE, 2010). 

Em 1988, a Carta Magna estabeleceu que todos os brasileiros teriam direito 

inalienável à assistência de saúde de qualidade, fato este que culminou com a criação do SUS 

em 1990. O novo sistema de saúde implantado no Brasil está alicerçado pelos atributos da 

universalidade, integralidade, equanimidade e autonomia, garantindo o direito de uma 

assistência gratuita e de qualidade para toda a população (BRASIL, 1988). 

Atualmente o que se observa é que mesmo com a garantia legal de um sistema de 

saúde que supra todas as necessidades da população e que atenda a todos de forma universal, 

uma parcela importante da população, insatisfeita com os serviços públicos de saúde 
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prestados, se submete ao pagamento de planos de saúde ou buscam atendimento de forma 

particular na tentativa de garantir um atendimento mais rápido e eficaz.  

Nos dias atuais, sabe-se que 75% da população brasileira acometida por IAMCSST 

busca atendimento no SUS, e os demais 25% utilizam-se de assistência privada (IBGE, 2013). 

Isso sugere que o SUS não oferece qualidade assistencial alinhada às aspirações de grande 

parte dos brasileiros. Concordante com essa hipótese, estudo realizado em Feira de Santana, 

Bahia, demonstrou que portadores de IAMCSST atendidos em hospital terciário, com 

facilidade para angioplastia primária da rede SUS, demoram mais a ter acesso a assistência 

especializada que os atendidos em hospital terciário da rede privada, explicando a mortalidade 

mais elevada (FERREIRA et al., 2009).  

Adicionalmente, verifica-se que, mesmo em países desenvolvidos, a subutilização 

dessas terapias parece vitimar preferencialmente classes sociais menos favorecidas, 

caracterizando exemplo vivo da ocorrência de iniquidade na assistência. Ademais, apesar de 

alguns estudos sugerirem a subutilização dessa terapia comprovadamente eficaz, é notória a 

carência de estudos no Brasil sobre a qualidade do atendimento do IAM, pré e intra-

hospitalar, no país, especialmente na rede SUS (PIEGAS et al., 2015). 

 

2.9. Disparidades público X privado 

Promover o bem de todos e reduzir as desigualdades sociais são compromissos 

firmados desde a promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988, compromissos 

estes que podem ser melhor explorados quando se pensa em um dos princípios fundamentais 

que regem o SUS, a equidade.  

Agir de forma equânime é basicamente usar da imparcialidade para reconhecer o 

direito de cada indivíduo, tornando-os equivalentes. O que se observa, no entanto, é que as 

desigualdades sociais desfavorecem a isonomia do tratamento e resultados clínicos de 

pacientes que compõem comunidades com realidades socioeconômicas distintas 

(VASCONCELLOS, 2007). 

A Lei 8.080 de 1990 em seu Capítulo II, Art. 7º, dentre outras diretrizes, estabelece a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis da assistência, vindo 

complementar a Constituição Federal e garantindo ao cidadão brasileiro o direito a um serviço 

de saúde que atenda a população de forma equânime e universal, oferecendo um serviço 

eficaz (BRASIL, 1990). 

Quando se percebe que mesmo com a presença de leis e constituições que promovam a 

igualdade entre os seres no atendimento de saúde, estes indivíduos são tratados de forma 
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diferenciada em resultados de saúde e no que se refere ao acesso ou disponibilidade de 

instalações e serviços por atributos sociais, ambientais, demográficos e geográficos, recai-se 

sobre a definição de disparidade em saúde (CDC, 2011). 

As disparidades em saúde são bastante evidentes no mundo em desenvolvimento e 

sofrem influência direta do momento econômico, político e social que descrevem um país e 

um determinado momento (CARTER-POKRAS; BAQUET, 2002; CDC, 2011). No Brasil 

não é diferente. Os pacientes brasileiros sofrem com a desigualdade na distribuição das 

ofertas dos serviços de saúde, onde ¾ da população depende exclusivamente do serviço 

público de saúde, enquanto o outro ¼ depende concomitantemente de serviços públicos e 

privados. O que se observa é que quando uma parcela significativa da população busca o 

serviço privado como uma garantia de efetividade de atendimento, isso representa a falha no 

serviço público de qualidade e que atenda suas necessidades de forma holística (BRASIL, 

2012). 

No estado de Sergipe, alguns estudos (PRADO, 2010; FERREIRA et al., 2013) 

demonstram que há disparidade entre as redes pública e privada de saúde, no que se refere ao 

atendimento prestado ao paciente com IAM. Ambos apontam para uma fragilidade de 

atendimento da rede pública implicando, inclusive, numa maior taxa de morbimortalidade dos 

pacientes atendidos por este serviço. 

Combater as disparidades no atendimento em saúde pode ser um precursor para a 

redução na mortalidade dos casos de IAM. Desta forma, este estudo pode estar sendo o 

primeiro passo para traçar um diagnóstico que possa contribuir diretamente na sensibilização 

de políticas públicas que promovam uma mudança no perfil de atendimento das classes 

minoritárias e permitam a esta população uma igualdade de direitos. 

 

2.10. Contextualização do Estudo VICTIM 

O Estudo VICTIM (VIa Crucis para o Tratamento do Infarto do Miocárdio) vem 

sendo implementado desde 2013 e possui como objetivo principal traçar os cursos temporal e 

geográfico percorridos por pacientes diagnosticados com IAMCSST, desde a sua busca por 

assistência médica até 30 dias após o IAM. Possui sua relevância pautada na possibilidade do 

desenvolvimento de estudos específicos que permitam traçar uma linha de cuidado ideal, onde 

pacientes e profissionais de saúde possam trocar informações e juntos serem participantes 

ativos no processo de cuidado, fator importante para se obter um serviço de qualidade. 

Os objetivos específicos deste Estudo abrangem: 



25 
 

1. Identificar a porcentagem de pacientes que têm acesso às terapias de reperfusão;  

2. Conhecer a distância/tempo percorridos pelos pacientes usuários do SUS e da rede privada, 

desde o início dos sintomas até a realização da angioplastia primária; 

3. Pesquisar a ocorrência de disparidades na qualidade assistencial prestada aos usuários das 

redes SUS e privada com IAMCSST; 

4. Conhecer os aspectos demográficos e sociais dos pacientes com IAMCSST atendidos nos 

hospitais pesquisados;  

5. Descrever os tratamentos e uso de recursos utilizados pela rede SUS e privada para 

pacientes com IAMCSST; 

6. Identificar fatores determinantes dos resultados finalísticos em 30 dias após evento.  

Existem muitos estudos direcionados aos benefícios das terapias de reperfusão, porém 

a maioria é limitada em informações concernentes à linha temporal do cuidado, desde o início 

dos sintomas do paciente até a realização da angioplastia. Desenvolver estudos no intuito de 

capturar, com fidelidade, todo o cenário do atendimento do IAMCSST em uma geografia 

circunscrita e atendida por hospitais públicos e privados deverá servir de parâmetro para 

representar a prática assistencial em nível local e, posteriormente servir como referência para 

estudos em regiões maiores. Nesse contexto, Sergipe por ser o menor estado da nação e 

apresentar facilidades logísticas peculiares, pode servir de campo de pesquisa representativo 

para a investigação da qualidade assistencial a fim de iluminar a implementação de sistemas 

de cuidados mais inteligentes, eficientes e integrados. 

Combater as disparidades pode ser um precursor para a garantia da prestação de um 

serviço mais igualitário, permitindo um melhor acesso às terapias de reperfusão e, 

consequentemente, a melhores resultados de saúde. Desta forma, municiar cientificamente é o 

primeiro passo para compreender a situação de saúde que acomete o Estado de Sergipe e a 

influência que as disparidades no atendimento em saúde promovem no atendimento prestado, 

traçando uma mudança no perfil do atendimento das classes minoritárias. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Estimar disparidades no uso de terapias de reperfusão para pacientes diagnosticados com 

IAMCSST atendidos em hospitais com capacidade de realizar angioplastia primária da rede 

pública e privada em Sergipe. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

- Estimar disparidades na taxa de uso de fibrinolítico para pacientes diagnosticados com 

IAMCSST encaminhados para hospitais com capacidade de realizar angioplastia primária dos 

serviços público e privado em Sergipe; 

- Estimar disparidades na taxa de uso de angioplastia primária para pacientes com IAMCSST 

admitidos em hospitais da rede pública e privada com capacidade para realizar tal 

procedimento, em Sergipe; 

- Estimar disparidades na elegibilidade para uso de angioplastia primária para pacientes com 

IAMCSST admitidos em hospitais com capacidade para realizar o procedimento nos serviços 

público e privado em Sergipe. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Implantação do Estudo VICTIM 

 4.1.1. Projeto piloto:  

 O Estudo VICTIM é desenvolvido desde 2013 e com o intuito de promover melhorias e 

adequações foi indispensável o desenvolvimento de um projeto piloto no período de março de 

2013 a novembro de 2014, levando em consideração as realidades das instituições e da 

população a ser analisada. 

 4.1.2. Composição do time VICTIM 

 O time VICTIM é composto por um pesquisador proponente, três enfermeiras, sendo 

destas duas mestrandas e uma doutoranda, coordenadoras do estudo; nove cardiologistas e um 

estatístico, que atuam como pesquisadores responsáveis; e vinte e três pesquisadores de 

campo, sendo vinte e dois estudantes de medicina e um estudante de farmácia. 

 4.1.3. CRF (Case Report Form):  

 O instrumento de coleta de dados formulado pelo time VICTIM é composto por 10 

páginas que compreendem os seguintes campos: (1) Identificação do paciente; (2) 

Elegibilidade; (3) Linha do tempo; (4) Apresentação clínica; (5) Hospitalização; (6) 

Desfechos. A primeira versão deste documento foi construída em 2013, tomando como base 

estudos nacionais e internacionais que possuíam a mesma linha do estudo proposto, e após a 

avaliação realizada pelo grupo de pesquisadores quanto às variáveis que seriam necessárias 

para a obtenção dos dados que atendessem aos objetivos da pesquisa. A versão inicial do CRF 

foi colocada em campo e quinzenalmente eram realizadas reuniões para discussão das 

percepções acerca da utilização do instrumento e da necessidade de adequações. Para a 

formatação do documento foi estabelecida uma parceria com uma empresa de design 

composta por alunos e professores do curso de publicidade da Universidade Federal de 

Sergipe, que tornou o instrumento de mais fácil compreensão e manuseio. Após as necessárias 

adaptações do instrumento piloto, a versão finalizada passou a ser utilizada em dezembro de 

2014 (Apêndice A). A necessidade de atualização e de adequação às novas tecnologias 

disponíveis instigaram os pesquisadores do VICTIM a investir em melhoramentos que 

facilitem a coleta e armazenamento dos dados. Tendo isto, está em processo de construção o 

CRF eletrônico que permitirá, dentre em breve, a coleta e armazenamento dos dados de forma 

digital. 

 4.1.4. Banco de dados 
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 Contando com a experiência e o auxílio de dois especialistas em estatística, membros do 

VICTIM, foi construído o banco de dados que trata-se de um arquivo no Microsoft Excel. 

Este banco é alimentado por uma coordenadora que recebeu treinamento prévio e é a única 

responsável por esta atividade. O preenchimento do banco é realizado de forma sistemática e 

assim que estabelecido os desfechos de cada paciente. Para evitar a perda de dados, sempre 

que durante o preenchimento do banco é detectado algum dado faltante é feito o resgate do 

prontuário do paciente no hospital em que ele estava internado e consequente preenchimento. 

Periodicamente este banco é revisado pela coordenadora responsável para que seja afastada 

qualquer possibilidade de erro. 

 4.1.5. Seleção e treinamento dos pesquisadores de campo 

 Os pesquisadores de campo são selecionados a partir da demonstração de interesse em 

se somar ao time VICTIM. Após o contato, este pesquisador participa de uma reunião para 

explanação e conhecimento dos objetivos do estudo, fase liderada por uma coordenadora. 

Após esta etapa, o pesquisador de campo passa a ser acompanhado por outra coordenadora, 

responsável pelo treinamento de coleta, no hospital ao qual será alocado afim de conhecer o 

local da pesquisa e suas rotinas. O treinamento é realizado no mínimo três vezes ou até que o 

aluno demonstre aptidão para realizar as atividades sem supervisão. A cada seis meses é 

realizado treinamento de reciclagem com toda a equipe para manter a qualidade dos dados 

coletados. A equipe de pesquisadores de campo é renovada sempre que necessário e obedece 

os mesmos critérios de treinamento. 

 4.1.6. Alocação dos pesquisadores de campo nos locais do estudo 

 Em cada hospital participante do estudo, existe uma escala fixa e diária garantindo que 

haja um pesquisador para cada um dos sete dias da semana. Sempre que necessário são 

realizadas permutas com prévio acordo, evitando assim que haja algum dia descoberto e 

implique em perda de dado ou de algum novo paciente. 

 4.1.7. Coleta dos dados 

  A coleta é realizada pelos pesquisadores de campo, utilizando como subsídio o CRF. 

Seguindo o protocolo próprio de cada instituição, ao chegar aos hospitais os pesquisadores 

buscam, de acordo com os critérios de elegibilidade, os pacientes candidatos a participarem da 

pesquisa, e após o consentimento do mesmo ou familiar (caso o paciente não possua 

condições de se comunicar) e consequente assinatura do TCLE (Apêndice B), inicia-se a 

coleta dos dados que se dá de duas formas: (1) mediante a leitura dos prontuários e extração 

dos dados que forem pertinentes ao estudo; (2) por meio de entrevista com o paciente. 
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 Com a entrevista são coletados dados demográficos como idade, classe social, 

escolaridade e estado civil; dados da história patológica, além de dados referentes à linha do 

tempo, como data e hora que começou a sentir os sintomas mais fortes, que decidiu chamar 

socorro, que chegou à primeira instituição sem angioplastia (quando há) e que chegou à 

instituição com angioplastia. 

 Para minimizar perdas de dados, as coordenadoras do estudo realizaram supervisão, 

passando uma vez por semana em cada um dos hospitais participantes e verificando se houve 

alguma perda tanto de pacientes quanto de dados no preenchimento do CRF. Em caso de 

detecção de algum dado faltante, é realizada busca ativa do prontuário e realizado o respectivo 

preenchimento no CRF. Em casos de dados faltantes que somente o paciente ou responsável 

possa responder, é realizado contato telefônico utilizando-se o número disponibilizado no 

prontuário ou durante a entrevista. 

 O CRF só é recolhido do hospital após a alta hospitalar do paciente, se este evoluir para 

óbito ou se completar 30 dias após detecção do IAM ainda no internamento, prazo máximo de 

acompanhamento dos pacientes do estudo. 

 4.1.8. Reuniões 

 Reuniões quinzenais são realizadas para discussão de casos e artigos científicos, 

adjudicação da qualidade da coleta de dados, apresentação de propostas de projetos, 

confecção de materiais para publicação e/ou participação em congressos, além de 

apresentação de aulas que possam ampliar os conhecimentos dos pesquisadores membros do 

VICTIM. 

 

4.2. Delineamento do estudo 

Para o desenvolvimento do presente estudo utilizaram-se os dados do Estudo VICTIM 

– VIa Crucis para o Tratamento do Infarto do Miocárdio, uma coorte com o objetivo principal 

de investigar o curso temporal e geográfico de pacientes acometidos por IAMCSST, desde o 

início dos sintomas até 30 dias após o IAM. O presente estudo, porém, apresenta-se como 

transversal com abordagem quantitativa, uma vez que analisa os dados referentes à busca por 

atendimento até a realização da angioplastia primária, perpassando pelo uso do fibrinolítico, 

quando realizado. 

4.3. Caracterização do local do estudo 

O estudo foi realizado nos únicos hospitais com capacidade para realizar angioplastia 

primária do estado de Sergipe, todos situados na cidade de Aracaju-SE, sendo destes um 
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destinado ao atendimento público e três destinados ao atendimento privado de pacientes 

diagnosticados com IAMCSST. 

O hospital público presta atendimento de média e alta complexidade à população, sendo 

cerca de 95% do total de atendimentos destinados aos pacientes do SUS. Este é referência 

para todos os casos de IAMCSST do estado, possuindo laboratório de hemodinâmica com 

capacidade para realização de angioplastia primária e unidade cardiológica com suporte para 

realização de cirurgia de revascularização do miocárdio, funcionando 24 horas, durante todos 

os dias da semana. Este hospital caracteriza-se por não possuir serviço de porta aberta, ou 

seja, para que um paciente com IAMCSST, coberto pelo SUS, seja atendido nesta instituição, 

precisa de um encaminhamento emitido por outra instituição de saúde. 

Os hospitais privados são as três referências para atendimentos privado e conveniado 

para os pacientes com IAMCSST em Sergipe. Os três possuem serviço de urgência 

cardiológica, laboratório de hemodinâmica, suporte para realizar cirurgia cardíaca, 

internamento e UTI (Unidade de Terapia Intensiva), todos atendendo 24 horas durante todos 

os dias da semana. Os três hospitais recebem os pacientes em sistema de porta aberta, ou seja, 

não necessita de encaminhamento de outras instituições de saúde para que o paciente receba o 

atendimento adequado. 

As 4 instituições forneceram autorização prévia para a realização da coleta de dados. 

 

4.4. Período do estudo 

Para efeito deste estudo, os dados foram coletados de dezembro de 2014 a outubro de 

2015. 

 

4.5. Elegibilidade  

 Foram considerados elegíveis pacientes de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, que 

apresentem quadro clínico compatível com IAMCSST, com eletrocardiograma (ECG) 

apresentando supra-ST persistente > 1 mm em duas derivações contíguas, e que aceitasse 

assinar o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Curvas características dos 

biomarcadores CK-MB e/ou troponina foram utilizadas como confirmatórias para IAM 

(PIEGAS et al., 2015). 

 Foram considerados pacientes elegíveis para a realização da angioplastia primária 

aqueles que chegaram ao hospital com capacidade de realizar tal procedimento com até 12 
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horas contados a partir do início dos sintomas e que não tiveram acesso à terapia fibrinolítica 

prévia (PIEGAS et al., 2015). 

 

4.6. Critérios de inclusão e exclusão 

 Foram incluídos nesta pesquisa os pacientes que atenderam os critérios de elegibilidade 

descritos no item 4.5. 

 Foram excluídos: (1) Os pacientes que evoluíram a óbito antes de realizar a entrevista; 

(2) Os pacientes que não caracterizaram a Via Crucis, ou seja, aqueles que se encontravam 

internados por outras causas quando apresentaram quadro de IAMCSST; (3) Os pacientes que 

não assinaram o TCLE; (4) Os pacientes cujo evento agudo de IAMCSST foi caracterizado 

como reinfarto (ocorre dentro de 28 dias do infarto incidente); (5) Os pacientes que 

apresentaram mudança de diagnóstico, ou seja, deram entrada nos hospitais terciários com 

diagnóstico inicial de IAMCSST, mas após a realização de exames ficou constatado se tratar 

de outro acometimento. 

As etapas de inclusão e exclusão dos pacientes do estudo estão representadas no 

organograma a seguir: 

 

 

FIGURA 1: Organograma representativo dos pacientes com IAMCSST admitidos na pesquisa. 

 

4.7. Análise dos dados 

A amostragem foi feita por conveniência desde que obedecidos os critérios para 

inserção dos pacientes como descrito no item 4.5. 
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Para avaliar a associação para variáveis categóricas foi utilizado teste de χ2 de Pearson 

e para avaliar diferenças de tendência central foi utilizado teste de Mann Whitney. Foi 

utilizado como referência nível de significância de 5%. 

 O programa SPSS for Windows Versão 17 foi utilizado para a análise estatística. 

 

4.8. Considerações Éticas 

 O Estudo VICTIM foi submetido ao comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) e aprovado sob o número da CAAE: 23392313.4.0000.5546.  Toda a 

população estudada assinou o TCLE, concordando em participar da pesquisa. Caso não fosse 

possível a assinatura do termo pelo paciente, esta foi realizada por um o responsável. Os 

analfabetos autorizaram através de registro da impressão digital, seguido da assinatura de duas 

testemunhas. 

 

4.9. Financiamento 

 O Estudo VICTIM possui financiamento do CNPq, mediante chamada pública 

MCTI/CNPQ Nº 14/2013 – Universal.  
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5. RESULTADOS 

 Este estudo avaliou 301 pacientes, sendo 249 atendidos pelo serviço público e 52 

pacientes atendidos pelo serviço privado. Ambos os serviços possuíam capacidade de realizar 

angioplastia primária em Sergipe. 

 

5.1. Características demográficas e sociais dos pacientes com IAMCSST 

 Todos os dados relativos às características demográficas e sociais dos pacientes 

diagnosticados com IAMCSST atendidos pelos serviços público e privado estão disponíveis 

na Tabela 1. 

Quando comparados os pacientes atendidos pelos serviços público e privado com 

capacidade de realizar angioplastia primária em Sergipe, percebe-se que estes apresentam 

como média de idade 60,6 anos no serviço público e 61,4 anos no serviço privado, sendo a 

maioria do sexo masculino. 

 Com relação à classe socioeconômica observou-se que os pacientes atendidos pelo 

serviço público recebiam, em sua maioria, menos de dois salários mínimos, sendo 

classificados como classe E. Já a maioria dos pacientes atendidos pelo serviço privado foi 

classificado como classes B (recebiam entre 10 e 20 salários mínimos) e C (recebiam de 4 a 

10 salários mínimos). 

 Observando-se a etnia apresentada pelos pacientes com IAMCSST, tem-se que no 

serviço público a maioria dos pacientes estava classificada como não-brancos, enquanto os 

pacientes atendidos no serviço privado eram classificados como brancos. 

 Quando comparados os dois serviços, percebeu-se que a maioria dos pacientes 

atendidos pelo serviço público possuía no máximo o ensino fundamental. Já os pacientes 

atendidos pelo serviço privado possuíam, em sua maioria, ensino superior. Cabe destacar que 

no serviço público uma parcela importante dos pacientes (26,1%) nunca estudou. 

 Antes de chegarem ao hospital com capacidade de realizar angioplastia primária dos 

serviços público e privado, alguns pacientes necessitaram passar primeiramente por pelo 

menos uma unidade de saúde sem este serviço até serem transferidos para os hospitais 

especializados. Esses dados também foram analisados neste estudo e obteve-se como 

resultado que no serviço público, a maioria dos pacientes passou por um hospital antes de 

chegar ao hospital com capacidade de realizar angioplastia primária, fato este que já era 

esperado, uma vez que o hospital público com capacidade de realizar angioplastia primária 

não possui atendimento de porta aberta. Já a maioria dos pacientes atendidos pelo serviço 
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privado, teve atendimento direto nos hospitais com capacidade de realizar angioplastia 

primária, não sendo necessário passar por nenhuma outra instituição de saúde antes. 

 Para buscar socorro o transporte próprio foi o mais utilizado pelos pacientes de ambos 

os serviços, quando comparados com aqueles que contataram o SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência) ou que utilizaram outros transportes como táxi, ônibus, 

bicicleta ou buscaram socorro a pé. 

 

TABELA 1: Características demográficas dos pacientes com IAMCSST atendidos nos hospitais com capacidade 

de realizar angioplastia primária (público vs privado). 

DEMOGRAFIA PÚBLICO 

(249) 

DADOS 

VÁLIDOS 

PRIVADO 

(52) 

DADOS 

VÁLIDOS 

p valor 

      

Idade, anos (Média±DP) 60,6±12,4 249 61,4±14 52 0,743* 

      

Gênero, n (%)      

     Masculino 173 (69,5) 249 39 (75,0) 52 0,505 

     Feminino 76 (30,5)  13 (25,0)   

Classe social, n (%)      

     A 0 (0) 216 3(6) 49 < 0,001 

     B 9 (4)  17 (35)   

     C 25 (11,5)  17 (35)   

     D 72 (33,5)  11 (22)   

     E 110 (51)  1 (2)   

Etnia, n (%)      

     Branco 58 (25,6) 227 26 (53,1) 49 < 0,001 

     Não-branco 169 (74,4)  23 (46,9)   

Escolaridade, n (%)      

     Nunca estudou 65 (26,1) 249 3 (5,8) 52 < 0,001 

     Fundamental 141 (56,6)  11 (21,2)   

     Médio 34 (13,7)  12 (23,0)   

     Superior 6 (2,4)  22 (42,3)   

     Pós-graduação 3 (1,2)  4 (7,7)   

Estado civil, n (%)      

     Casado/Mora com 

companheiro 

167 (67) 249 36 (69,2) 52 0,888 

Meio de transporte, n (%)      

     SAMU 18 (7,3) 245 1 (2,0) 51 0,012 

     Transporte próprio 159 (64,9)  44 (86,3)   

     Outros 68 (27,8)  6 (11,7)   

Número de instituições antes 

do hospital com angioplastia, 

n (%) 

     

     0 5 (2,0) 249 35 (67,3) 52 < 0,001 

     1 181 (72,7)  16 (30,8)   

     2 56 (22,5)  1 (1,9)   

     3 ou mais 7 (2,8)  0 (0)   
 

*Teste de Mann-Whitney. A classe social foi definida segundo a renda familiar dos pacientes: A (Acima de 20 

salários mínimos); B (10 a 20 salários mínimos); C (4 a 10 salários mínimos); D (2 a 4 salários mínimos); E (Até 

2 salários mínimos). SAMU = Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
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5.2. Características clínicas dos pacientes com IAMCSST 

Todos os dados relativos às características clínicas dos pacientes diagnosticados com 

IAMCSST atendidos pelos serviços público e privado estão disponíveis na Tabela 2. 

Com relação ao Killip, que é uma classificação que determina a gravidade dos 

pacientes com síndrome coronariana aguda, este apresentou-se com grau I na maioria dos 

pacientes de ambos os serviços, sugerindo que estes deram entrada nos serviços público e 

privado sem sinais de descompensação cardíaca. 

Neste estudo foi avaliado o valor mais alto de Creatinofosfoquinase MB (CK-MB) 

apresentado pelo paciente durante a internação. Como resultados observou-se que quando 

comparados os serviços público e privado, o primeiro apresentou uma média maior que a 

média do serviço privado (236,7±244,4 vs 195,6±217, p 0,181), levando em consideração que 

o valor de referência para este biomarcador é de 24 U/L (PIEGAS et al., 2015). 

A fração de ejeção foi medida através do ecocardiograma e apresentou média de 

45,3±11,7 para os pacientes atendidos no hospital público e de 52,8±14,8 para os pacientes 

atendidos nos hospitais privados. 
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TABELA 2: Características clínicas dos pacientes com IAMCSST atendidos nos hospitais com capacidade de 

realizar angioplastia primária (público vs privado). 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

PÚBLICO 

(249) 

DADOS 

VÁLIDOS 

PRIVADO 

(52) 

DADOS 

VÁLIDOS 

p valor 

      

Pressão Arterial Sistólica 

(mmHg) 

     

     Média±DP 142,4±27,7 249 142,9±33,4 50 0,943* 

     < 90 2 (0,8)  1 (2,0)  0,551 

     90 – 139 117 (47)  21 (42,0)   

     ≥ 140 130 (52,2)  28 (56,0)   

Killip, n (%)      

     I 200 (81,3) 246 44 (89,8) 49 0,007 

     II 42 (17,1)  2 (4,1)   

     III 3 (1,2)  0 (0)   

     IV 1 (0,4)  3 (6,1)   

GRACE Score, n (%)      

     Média±DP 137,6±32,5 237 131±42,4 49  

     ≤ 140 (baixo risco) 129 (54,5)  26 (53,0)  0,988 

     >140 (alto risco) 108 (45,5)  23 (47)   

Exame laboratorial      

     CK-MB – Maior valor 

apresentado (Média±DP) 

236,7±244,4 226 195,6±217 50 0,181* 

Fração de Ejeção (%)      

     Média±DP 45,3±11,7 151 52,8±14,8 50 < 0,001* 

Eletrocardiograma, n (%)      

     Anterior  174 (70,4) 247 31 (64,6) 48 0,493 

     Não anterior 73 (29,6)  17 (35,4)   
 

*Teste de Mann-Whitney. Killip I = sem sinais de descompensação cardíaca. Killip II = com estertores 

creptantes pulmonares e terceira bulha. Killip III = edema pulmonar agudo. Killip IV = choque cardiogênico. 

GRACE Score = base de dados observacional internacional de outcomes para pacientes que são hospitalizados 

com síndrome coronariana aguda. CK-MB = Creatinofosfoquinase-fração MB. A fração de ejeção foi calculada 

por meio de ecocardiograma pelos métodos de Simpson ou Teicholz. 

 

  
5.3. Comorbidades dos pacientes com IAMCSST 

 Todos os dados relativos à história patológica dos pacientes diagnosticados com 

IAMCSST atendidos pelos serviços público e privado estão disponíveis na Tabela 3. 

 Foram avaliados como risco cardiovascular para os pacientes admitidos no estudo: 

tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes e dislipidemia. A frequência de pacientes 

tabagistas foi maior no serviço público, enquanto mais pacientes dislipidêmicos foram 

detectados no serviço privado. Para os fatores de risco hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes não foi estabelecida significância estatística. 

 Ainda sobre a história patológica dos pacientes com IAMCSST, pode-se destacar que 

aqueles admitidos em hospital privado com capacidade de realizar angioplastia primária 
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apresentaram maior frequência de história familiar de DAC precoce, infarto prévio, bem 

como de realização de cirurgia de revascularização prévia.  

 

TABELA 3: História patológica dos pacientes com IAMCSST atendidos nos hospitais com capacidade de 

realizar angioplastia primária (público vs privado). 

HISTÓRIA PATOLÓGICA PÚBLICO 

(249) 

DADOS 

VÁLIDOS 

PRIVADO 

(52) 

DADOS 

VÁLIDOS 

p valor 

      

Risco cardiovascular, n (%)      

     Tabagismo 97 (39,1) 248 6 (11,5) 52 < 0,001 

     Hipertensão 159 (63,9) 249 37 (71,2) 52 0,342 

     Diabetes 73 (29,3) 249 16 (30,8) 52 0,835 

     Dislipidemia 91 (36,7) 248 30 (60) 50 0,003 

Número de fatores de risco, 

n (%) 

     

     ≥ 3 54 (21,8) 247 10 (20) 50 0,659 

     2 82 (33,2)  22 (44)   

     1 85 (34,5)  13 (26)   

     0 26 (10,5)  5 (10)   

História familiar de DAC 

precoce, n (%) 

     

 69 (27,8) 248 23 (44,2) 52 0,020 

Doença coronariana prévia, 

n (%) 

     

     Infarto do miocárdio 18 (7,2) 249 9 (17,2) 52 0,031 

     Angina de peito 58 (23,3) 249 11 (21,2) 52 0,857 

     Angioplastia prévia 12 (4,8) 249 4 (7,7) 52 0,492 

     Cirurgia de    

     revascularização prévia 

0 (0) 249 5 (9,6) 52 < 0,001 

AVC prévio, n (%)      

 20 (8,0) 249 5 (9,6) 52 0,782 

Doença renal crônica       

     Sim 5 (2,0) 249 1 (1,9) 52 1,000 

     Diálise 2 (0,8) 248 1 (1,9) 52 1,000 
 

DAC = Doença Arterial Coronariana. AVC = Acidente Vascular Cerebral. A doença renal crônica foi auto 

referida pelo paciente. 

 

5.4. Realização de procedimentos 

 

 5.4.1. Fibrinolítico 

 Com relação ao uso de fibrinolítico pelos pacientes com IAMCSST que foram 

transferidos para hospitais público e privados com capacidade de realizar angioplastia 

primária, percebe-se um baixo uso desta terapia, possuindo ambos os serviços taxas de uso 

semelhantes (3,2% vs 1,9%, p 1,0) (Tabela 4). 
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 5.4.2. Chegada em tempo ótimo no serviço especializado 

 Sabendo que o tempo ≤ 12 horas é fator determinante para o sucesso da realização da 

angioplastia primária, observou-se nesta análise que 45,5% dos pacientes atendidos pelo 

serviço público e 80,5% dos pacientes atendidos pelo serviço privado conseguiram chegar em 

tempo ótimo nos hospitais com capacidade de realizar angioplastia primária (Figuras 2 e 3). 

 

 

 

FIGURA 2: Procedimentos realizados na fase aguda pelos pacientes com IAMCSST atendidos no hospital 

público com capacidade de realizar angioplastia primária. 
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FIGURA 3: Procedimentos realizados na fase aguda pelos pacientes com IAMCSST atendidos nos hospitais 

privados com capacidade de realizar angioplastia primária. 

 

5.4.3. Angioplastia primária 

 Quando comparados os hospitais público e privados com capacidade para realizar 

angioplastia primária em Sergipe, observa-se que esta técnica foi realizada com maior 

prevalência no serviço privado do que no serviço público, apesar de ambos os serviços 

apresentarem um subuso da terapia de reperfusão. 

Com relação ao stent utilizado na realização da angioplastia primária, o stent 

convencional foi mais utilizado no hospital público e o stent farmacológico mais utilizado nos 

hospitais privados (Tabela 4). 

      5.4.3.1. Elegibilidade para realização da angioplastia primária 

Foi necessário ainda avaliar a elegibilidade para os pacientes com IAMCSST que não 

foram submetidos à angioplastia primária mesmo chegando aos hospitais com capacidade 

para realizar a técnica em tempo ideal (≤ 12 horas). Esses detalhamentos tanto pro serviço 

público quanto para o privado estão elencados na figura 4 demonstrada abaixo. 
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FIGURA 4: Elegibilidade para a realização de angioplastia primária para pacientes com IAMCSST atendidos 

em hospitais com capacidade para tal procedimento (público vs privado) * ** Valores de referência para as 

análises posteriores 

 

5.4.4. Realização de procedimentos na fase não aguda 

  De forma oposta ao apresentado pelos procedimentos realizados na fase aguda, o uso 

da cineangiocoronariografia na fase não aguda foi mais frequente para os pacientes com 

IAMCSST atendidos pelo hospital público, assim como a realização da angioplastia não 

primária. Mais uma vez a taxa de sucesso para a realização da angioplastia se apresentou de 

forma semelhante para ambos os serviços (Tabela 4). 

Assim como apresentado na fase aguda, os stents convencionais foram mais utilizados 

pelos pacientes atendidos no hospital público, assim como o stent farmacológico foi 

prevalente para os pacientes atendidos pelos hospitais privados. 

Como já referido anteriormente, a cirurgia de revascularização é uma técnica que tem 

sido cada vez menos utilizada por conta de suas especificidades (PIEGAS et al., 2015), fato 

este que foi reiterado com os resultados deste estudo, apresentando o serviço privado, uma 

taxa maior de uso quando comparado com o serviço público. 

 



41 
 

TABELA 4: Procedimentos realizados pelos pacientes com IAMCSST atendidos nos hospitais com capacidade 

de realizar angioplastia primária (público vs privado). 

PROCEDIMENTOS PÚBLICO 

(249) 

DADOS 

VÁLIDOS 

PRIVADO 

(52) 

DADOS 

VÁLIDOS 

p valor 

      

Fibrinolítico 8 (3,2) 249 1 (1,9) 52 1,000 

      

Cineangiocoronariografia na 

fase aguda, n (%) 

103 (41,3) 249 40 (76,9) 52 < 0,001 

      

Angioplastia primária, n (%)      

     Sim 98 (39,5) 249 36 (69,0) 52 < 0,001 

     Sucesso 89 (91) 98 32 (89,0) 36 0,699 

Tipo de stent utilizado, n (%)      

     Convencional 89 (94,8) 94 7 (20,6) 34 < 0,001 

     Farmacológico 5 (5,2)  27 (79,4)   

      

Cineangiocoronariografia na 

fase não aguda, n (%) 

132 (56,2) 249 11 (21,6) 52 < 0,001 

      

Angioplastia não primária, n 

(%) 

     

     Sim 93 (37,3) 249 11 (21,2) 52 0,036 

     Sucesso 88 (94,6) 93 11 (100) 11 1,000 

Tipo de stent utilizado, n (%)      

     Convencional 87 (93,5) 93 3 (27,3) 11 < 0,001 

     Farmacológico 6 (6,5)  8 (72,7)   

      

      

Cirurgia de revascularização, 

n (%) 

4 (1,6) 249 4 (7,7) 52 0,033 

 

5.5. Pacientes com IAMCSST sem reperfusão em Sergipe 

 Além de avaliar a parcela da população com IAMCSST em Sergipe que tem acesso às 

terapias de reperfusão, tornou-se imperativo estimar a taxa de pacientes que teve acesso aos 

hospitais público e privados com capacidade de realizar angioplastia primária, mas que 

mesmo assim não foram reperfundidos. Quando comparados os dois serviços percebe-se que 

mais pacientes do serviço público ficaram sem acesso ao fibrinolítico e angioplastia primária 

após o episódio de IAMCSST do que os pacientes do serviço privado (57,3% vs 29,1%, p 

<0.001). Estes dados encontram-se expostos na Figura 5. 
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FIGURA 5: Gráfico representativo dos pacientes submetidos e não submetidos a terapias de reperfusão dos 

hospitais público e privados com capacidade de realizar angioplastia primária em Sergipe.  
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6. DISCUSSÃO 

 Dois grandes achados marcam os resultados deste estudo. O primeiro deles vem 

chamar a atenção para o subuso das terapias de reperfusão no estado de Sergipe, 

principalmente quando se observa as taxas de realização de angioplastia primária, considerada 

a terapia padrão ouro no tratamento do IAMCSST, bem como as taxas de uso do fibrinolítico 

(DASARI et al., 2014; PIEGAS et al., 2015). O segundo enfatiza as disparidades entre os 

atendimentos dos serviços público e privado, que surgem desde a necessidade de passar por 

um hospital sem serviço de angioplastia antes de chegar ao hospital que oferece este serviço, 

perpassando pelo atraso na transferência para o hospital com capacidade de realizar 

angioplastia primária, até a realização do procedimento.  

Foi possível detectar que comparando-se os resultados entre o serviço público e 

privado, a taxa de realização de angioplastia primária, respectivamente, foi de 39,5% vs 69% 

(p < 0,001). Apesar de haver uma parcela maior de pacientes atendidos pelo serviço privado 

que consegue realizar a angioplastia primária, esta taxa ainda é baixa, principalmente tendo 

em vista a pequena dimensão de nosso estado, que poderia facilitar o acesso dos pacientes 

com IAMCSST em tempo ótimo (≤ 12h, contados a partir do início dos sintomas) 

(NALLAMOTHU et al., 2007; DASARI et al., 2014). 

 A taxa de realização de angioplastia primária para os pacientes atendidos pelo serviço 

público apresentou-se menor que a média demonstrada para pacientes do Norte-Nordeste 

(52,5%) em estudo realizado por Nicolau e colaboradores em 2012. Estes dados acionam o 

sinal de alerta, pois demonstram uma baixa taxa de reperfusão que pode estar contribuindo 

diretamente para um pior prognóstico dos pacientes acometidos por IAMCSST em nosso 

estado. 

Foi necessário avaliar ainda a parcela de pacientes de ambos os serviços de saúde que 

chegaram em tempo ótimo para a realização da angioplastia primária, mas que mesmo assim 

não o fizeram. Destes pacientes foi analisado caso a caso e definidas as razões que levaram as 

equipes de saúde a optar pela não realização do procedimento. Vale ressaltar que todas as 

justificativas foram colhidas das evoluções médicas disponíveis nos prontuários dos 

pacientes. Isso nos permitiu traçar os pacientes que eram ou não elegíveis para a realização da 

angioplastia primária. 

 No serviço público, 15 (13,2%) pacientes não realizaram angioplastia primária, 

mesmo tendo chegado no serviço terciário com tempo ≤ 12 horas e não recebendo terapia 

fibrinolítica prévia. Destes pacientes, 11 (9,7%) eram elegíveis para a realização de 
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angioplastia primária, mas não fizeram, estando todos estes sem justificativa clínica em seus 

prontuários. 

 No serviço privado, 6 (14,2%) pacientes não realizaram angioplastia primária, mesmo 

sendo admitidos em tempo ótimo para o mesmo, mas diferentemente do serviço público, a 

maioria dos pacientes (14,2%) não submetidos à terapia de reperfusão não era elegível 

(9,5%). Os únicos 2 pacientes elegíveis para a realização da angioplastia primária não a 

fizeram por não possuir condições financeiras de arcar com os custos do procedimento, sendo 

transferidos ao hospital público com capacidade de realizar angioplastia primária, onde 

também não foram submetidos ao procedimento. 

Estes dados reforçam a disparidade já observada entre os serviços público e privado, 

uma vez que nega ao paciente do serviço público o acesso ao tratamento adequado mesmo 

quando este aciona o sistema e consegue amparo do serviço em tempo ótimo. É necessário 

melhorar a qualidade do serviço prestado, onde no mínimo os pacientes que consigam ter 

acesso ao hospital com capacidade de realizar angioplastia primária, possam garantir o acesso 

a esta terapia. Desta forma, urge no estado de Sergipe a necessidade de gerar capacitação das 

equipes e fornecimento de uma estrutura física e de insumos adequados, podendo ser o 

primeiro passo para a melhoria das taxas de utilização da angioplastia primária. 

Ainda relacionado ao uso de angioplastia primária nos serviços público e privado, 

percebe-se que mesmo havendo uma disparidade na taxa de uso da terapia, quando 

comparados os pacientes com IAMCSST que foram submetidos à angioplastia primária, a 

taxa de sucesso para ambos os serviços é semelhante e próxima da totalidade (91% vs 89%, p 

0,699), demonstrando que um grande número de pacientes conseguiu ser reperfundido. 

Com relação ao tipo de stent utilizado, como já esperado, o serviço público fez uso 

prioritário do stent convencional (94,8%), enquanto o serviço privado utilizou mais o stent 

farmacológico (79,4%). É sabido que os stents farmacológicos têm um custo maior que os 

convencionais, como também necessitam de uma terapia antiplaquetária dupla prolongada, o 

que aumenta ainda mais o seu custo efetivo (YEH et al., 2010; AMIN et al., 2012). Desta 

forma, isso justifica a subutilização do stent farmacológico no serviço público. 

No SUS, o stent farmacológico foi introduzido a menos de um ano e liberado apenas 

para pacientes diabéticos e pacientes com lesões em vasos finos (BRASIL, 2014). O que se 

observou neste estudo, no entanto, é que esta recomendação não tem sido utilizada, uma vez 

que no serviço público foram admitidos 29,3% de pacientes diabéticos e apenas 11,7% dos 

pacientes admitidos fizeram uso de stent farmacológico (angioplastias primária e não 

primária). 
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Com relação ao uso do fibrinolítico para os pacientes que foram transferidos para 

hospital público com capacidade de realizar angioplastia primária, observa-se que apenas 8 

(3,2%) pacientes conseguiram fazer uso. Tendo que 222 (89%) pacientes chegaram ao 

primeiro serviço antes de 12 horas e que apenas 108 (43,5%) conseguiram chegar ao hospital 

com angioplastia no tempo ideal, isso significa que 106 (42,5%) pacientes perderam a chance 

de receber ao menos uma terapia de reperfusão, sendo neste caso o fibrinolítico o mais 

indicado, uma vez que a angioplastia primária já não seria mais possível. 

 Em uma análise mais detalhada percebe-se que dos pacientes atendidos pelo serviço 

público, 18 (7,3%) buscaram socorro através do SAMU (Tabela 1), mas destes nenhum 

paciente recebeu fibrinolítico no caminho. Os 8 pacientes que receberam esta terapia, o 

fizeram em hospitais de base do interior do estado. Tendo em vista que outros pacientes 

analisados também tiveram seu primeiro atendimento nestes mesmos hospitais, percebe-se 

que para estas unidades o uso do fibrinolítico não é rotina, mas sim feito de forma esporádica. 

 Com relação ao serviço privado, pode-se perceber que do total de pacientes atendidos 

por este serviço, 16 (30,5%) chegaram no hospital sem capacidade de realizar angioplastia 

com ≤ 12 horas, sendo 10 (19%) destes transferidos para o hospital com angioplastia em ≤ 12 

horas. Com isso podemos concluir que 5 (11,5%) pacientes poderiam receber o fibrinolítico, 

uma vez que foram transferidos para o hospital com capacidade de realizar angioplastia com > 

12 horas, mas esta foi a realidade de apenas 1 (1,9%) paciente, sendo o procedimento 

realizado na ambulância do plano de saúde. 

Estes dados revelam um subuso do fibrinolítico em nosso estado. Segundo o 

DATASUS (2014) a implantação dos fibrinolíticos como uma terapia de reperfusão tanto no 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) quanto nos hospitais de base que dão 

suporte inicial ao atendimento dos pacientes com IAMCSST, garantiriam uma redução de até 

17% do número de mortes por infarto. Estudos recentes vêm reforçando este subuso do 

fibrinolítico (MULLER et al., 2008; DASARI et al., 2014; LI et al., 2014; D’ONOFRIO et al., 

2015), o que pode ser um forte fator contribuinte para o agravamento dos pacientes, 

culminando com priores prognósticos. 

Algumas razões podem estar atreladas a este subuso, como: (1) Dificuldade de 

detecção do IAMCSST pelos profissionais dos serviços de base; (2) Insegurança da equipe; 

(3) Ausência de profissionais treinados nas instituições de saúde; (4) Resistência das equipes 

de saúde em administrar o medicamento, tendo em vista as complicações que o mesmo pode 

causar (MULLER et al., 2008; PIEGAS et al., 2015). 
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No estado de Sergipe, gerar capacidade par o uso do fibrinolítico com capacitação das 

equipes e fornecimento de uma estrutura física e de insumos adequados podem ser o primeiro 

passo para a melhoria das taxas de utilização da terapia de reperfusão. Talvez começar este 

processo pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), situadas na capital, e traçar um 

modelo que possa ser replicado nos hospitais regionais do interior, possam ser a garantia de 

uma melhoria da qualidade do serviço prestado, com consequentes resultados positivos para 

os pacientes necessitados deste serviço. 

Um ponto importante a ser levantado é a taxa de pacientes que tiveram acesso aos 

hospitais de base, que teoricamente estão munidos com a terapia fibrinolítica, além de 

hospitais público e privados com capacidade de realizar angioplastia primária, mas mesmo 

assim não foram reperfundidos, esta é a realidade de 57,3% dos pacientes atendidos no 

serviço público e de 29,1% dos pacientes atendidos no serviço privado (p < 0,001). 

Estes dados permitem inferir que mesmo o serviço privado apresentado uma taxa 

menor de pacientes sem reperfusão, em ambos os serviços, para os pacientes que conseguem 

ter acesso aos hospitais com capacidade de realizar as terapias de reperfusão estes 

procedimentos são vetados a uma parcela importante da população, podendo gerar piores 

resultados de saúde para estes pacientes. 

 Outro dado relevante deste estudo diz respeito às disparidades apresentadas entre os 

serviços público e privado no que concerne à busca por atendimento até a realização da 

angioplastia primária. Nesta análise foi possível observar incialmente que 98% dos pacientes 

atendidos no serviço público e 32,5% dos pacientes atendidos no serviço privado passaram 

por pelo menos 1 hospital sem angioplastia antes de chegarem ao hospital capaz de oferecer 

este serviço (p < 0,001). Esta disparidade se dá majoritariamente pelo fato do único hospital 

público com capacidade de realizar angioplastia primária do estado de Sergipe não atender em 

sistema de porta aberta. Uma parcela mínima dos pacientes atendidos no serviço público (2%) 

conseguiu acesso direto ao hospital com angioplastia e isto se deu, em sua maioria, por 

indicação dos profissionais que trabalham nesta instituição. Este fato delimita a possibilidade 

dos pacientes que necessitam do serviço público de conseguirem atendimento adequado e em 

tempo ótimo. Estima-se ainda que uma parcela importante dos pacientes com IAMCSST do 

estado de Sergipe nem consegue chegar a este serviço. Supõe-se que estes possam estar 

recebendo tratamento clínico subótimo em outros hospitais, podem ser pacientes graves que 

não conseguem transferência, ou ainda estão indo a óbito antes mesmo de receber algum tipo 

de tratamento ou de conseguir transferência para o hospital com capacidade de realizar 

angioplastia primária. 
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Observou-se ainda que 17 (32,5%) dos 52 pacientes atendidos pelo serviço privado 

passaram por pelo menos 1 instituição antes de terem acesso ao hospital com capacidade de 

realizar angioplastia primária. Destes 17 pacientes, 12 (23%) eram da capital e 5 (9,6%) do 

interior do estado de Sergipe. Os pacientes residentes no interior do Estado passaram 

primeiramente pelo hospital de referência de sua cidade, sendo estas Boquim, Lagarto, 

Capela, Nossa Senhora das Dores e Propriá. Já os pacientes residentes na capital passaram 

primeiramente por instituições públicas ou privadas sem capacidade de realizar angioplastia 

primária. Supomos que os pacientes residentes na capital que buscam outros serviços de saúde 

antes de serem admitidos no hospital com capacidade de realizar angioplastia primária da rede 

privada, o fazem por desconhecerem a correlação entre seus sintomas com o IAMCSST, além 

de desconhecerem a necessidade de um serviço especializado. 

 Partindo do princípio de que os pacientes atendidos pelo serviço público necessitam 

buscar outra unidade de saúde antes de serem admitidos no hospital com capacidade de 

realizar angioplastia primária, pretende-se que este paciente consiga chegar neste serviço 

especializado em tempo ótimo (≤ 12 horas) para ter acesso a esta terapia. Foi possível 

observar com nossos dados que dos 222 (89%) pacientes que conseguiram chegar no primeiro 

atendimento com ≤ 12 horas, apenas 108 (43,5%) conseguiram ser transferidos com tempo ≤ 

12 horas. Isto representa um déficit importante (45,5%) no número de pacientes que perderam 

a chance de reperfusão com maiores garantias de sucesso. 

 Da mesma forma, no serviço privado, dos 16 (30,5%) pacientes que chegaram na 

primeira unidade sem capacidade de realizar angioplastia primária com tempo ≤ 12 horas, 10 

(19%) conseguiram ser transferidos dentro do tempo ótimo para a realização da terapia. Isso 

representa uma perda de 11,5% dos pacientes que perderam a chance de reperfusão. 

 Estes dados destacam um ponto importante dos achados deste estudo que se referem 

ao atraso na transferência dos pacientes, que ressaltam uma ineficiência na interligação do 

sistema de saúde. Algumas razões para este atraso podem ser elencadas, como: (1) Barreiras 

logísticas como falta de vaga e/ou dificuldade de comunicação com os profissionais do 

hospital com angioplastia; (2) Gravidade do paciente; e (3) Dificuldade dos profissionais do 

hospital sem angioplastia em realizar o diagnóstico de IAMCSST. Estudos anteriores 

(IWASHYNA et al., 2010; BARRETO-FILHO et al., 2014) reiteram estas dificuldades e 

destacam que a somação de esforços para melhorar a sistemática das necessárias 

transferências dos pacientes IAMCSST pode representar uma oportunidade importante para 

mudar positivamente os resultados em saúde. 
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6.1 Limitações do Estudo 

 Para a realização desta análise foi possível observar algumas limitações que poderiam 

trazer algumas justificativas para os dados levantados, dentre elas: 

 Não foi possível levantar quantos pacientes com IAMCSST são atendidos nos 

hospitais regionais do estado para compreendermos se estes pacientes estão chegando 

até este serviço e não conseguem transferência ou se nem conseguem acionar o 

sistema; 

 Em maio de 2015 a unidade vascular do hospital público abordado neste estudo 

interrompeu o atendimento para pacientes do SUS, fato este que pode ter contribuído 

para um número menor de pacientes atendidos neste serviço; 

 Não foi possível detectar se os hospitais de base do estado estão munidos da terapia 

fibrinolítica, assim como preconizado, fator este que pode ser o precursor para a 

subuso da terapia em Sergipe; 

 A falta de informações mais precisas nos prontuários não permitiram avaliar se houve 

alguma decisão conjunta da equipe para a não realização da angioplastia primária para 

os 11 pacientes elegíveis do serviço público. 

 Além da avaliação dos prontuários não houve a oportunidade dos pesquisadores em 

discutir com as equipes do hospital público especializado sobre a decisão de não 

realização da angioplastia para os pacientes elegíveis. 
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7. CONCLUSÃO 

 Evidencia-se com este estudo que um percentual expressivo de pacientes com 

IAMCSST não é reperfundido, tanto no serviço público como no privado, sendo esta taxa 

mais elevada para os usuários do serviço público. Ademais, que existem obstáculos 

importantes relacionados à logística de acesso, em tempo ótimo, a hospitais com capacidade 

para realizar angioplastia primária, sendo este fato também mais evidente para usuários da 

rede pública. Por último, apesar da grande dificuldade de acesso a tais instituições em tempo 

ótimo, observou-se que uma minoria dos pacientes, tanto em serviço público como privado, 

fez uso de agentes fibrinolíticos durante seu trajeto para o hospital com capacidade de realizar 

angioplastia primária.  

Os dados revelam que não só há disparidades entre os serviços público e privado no 

que tange ao uso de terapias de reperfusão em Sergipe, como também há um subuso de 

fibrinolítico e angioplastia primária. Isso demonstra a gama de desafios que necessitam ser 

ultrapassados para que possamos almejar melhorias na qualidade de saúde para os pacientes 

com IAMCSST em Sergipe. Nossos resultados demonstram ainda dados que podem ser o 

ponto de partida para medidas decisórias de políticas públicas para traçar um sistema de saúde 

equânime e que atenda às necessidades da população. Perceber o panorama de atendimento de 

saúde de nosso estado é fundamental para traçar os melhores caminhos a serem traçados, e, 

neste caso, iniciar pela melhoria do atendimento pré-hospitalar ou dos hospitais de base 

podem ser o primeiro passo na mudança tão almejada. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar deste estudo pelo fato de ter sido diagnosticado 

neste hospital com IAMCSST. Este estudo tem a finalidade de coletar dados importantes do seu 

prontuário médico e referentes aos procedimentos durante sua internação, 30 dias após o IAM.  Assim, 

solicitamos também o consentimento para realizar um seguimento após a sua alta hospitalar por 

telefone, carta, e-mail ou entrevista presencial, quando solicitada. Todas estas informações serviram de 

fonte para caracterizarmos melhor os pacientes, avaliarmos a qualidade dos serviços prestados, o 

tempo e a distância percorridos até o início do tratamento de reperfusão, os resultados obtidos e as 

possíveis disparidades entre pacientes atendidos pela rede SUS e privada que sofreram IAMCSST. 

Estas informações serão armazenadas em um banco de dados e mantidos em caráter confidencial e 

sigiloso, onde o seu nome não aparecerá em nenhuma publicação. 

 O Senhor (a) não será submetido (a) a nenhum tratamento e/ou exames adicionais, a não ser 

aqueles que fazem parte do tratamento solicitado pelo seu médico assistente, portanto não há risco 

decorrente da sua participação e não haverá nenhum custo adicional para o senhor(a) ou seu plano de 

saúde. 

 A sua participação é voluntária e o senhor (a) pode recusar ou retirar-se do estudo a qualquer 

momento, sem que esta atitude prejudique o seu tratamento. Por favor, sinta-se a vontade para discutir 

qualquer aspecto referente a esta pesquisa com o pesquisador responsável Prof. PhD. José Augusto 

Barreto-Filho pelo telefone (79) 9801-0946 ou e-mail joseaugusto.se@gmail.com. 

 

 Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas foram sanadas. 

Recebi explicações sobre o objetivo de pesquisa e os procedimentos do estudo a que serei 

submetido. Portanto, aceito participar voluntariamente desta pesquisa . Eu recebi uma cópia 

deste consentimento. 

 

NOME:________________________________________________________ 

ASSINATURA:__________________________________________________ 

 

Se o paciente não puder assinar: 

REPRESENTANTE:______________________________________________ 

 

                                                                                                                                    

                                                      

                                                                                                                            Impressão Digital 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:____________________________________________ 

 

mailto:joseaugusto.se@gmail.com
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RESUMO 

Fundamento: O acesso rápido às terapias de reperfusão é um fator crucial para o tratamento 

do IAMCSST. Dispor de um serviço de saúde ajustado com redes interligadas para 

aperfeiçoar o tempo de chegada aos serviços de angioplastia é essencial para maximizar a 

qualidade assistencial às vítimas de IAMCSST. 

Métodos: Trata-se de um estudo de coorte que será realizado em 4 hospitais com serviço de 

hemodinâmica e 1 hospital regional sem este serviço, todos situados no Estado de Sergipe. A 

pesquisa abrangerá os pacientes maiores de 18 anos que forem admitidos no Setor de 

Emergência dos referidos hospitais após confirmação do IAMCSST pelo eletrocardiograma 

de acordo com os critérios estabelecidos e assinarem o TCLE. A coleta será realizada pelos 

pesquisadores através de um instrumento de pesquisa próprio que contém variáveis clínicas, 

demográficas, dados da hospitalização, procedimento angiográfico e da evolução dos 

pacientes na alta e 30 dias após o IAM. O programa SPSS será utilizado para a análise 

estatística. 

Objetivo: Descrever a metodologia do Estudo VICTIM e servir de subsídio para identificar 

oportunidades de melhoria da qualidade assistencial, culminando com melhores resultados em 

saúde no Brasil. 

Resultados esperados: A pesquisa tem compromisso em disseminar, de forma continuada os 

resultados do estudo a fim de municiar o poder público de informações técnicas que venham 

servir de embasamento para novas políticas de saúde e iluminar a construção de um sistema 

de saúde mais eficiente e igualitário.  
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Responsividade do sistema e prognóstico do IAMCSST 

No Brasil, segundo dados do DATASUS em 20141, cerca de 400.000 pessoas sofrem 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) em um ano. Destes, 66.000 mortes são registradas, sendo 

o IAM responsável por 16,5% das mortes registradas no país. Desta forma, o IAM é a 

principal causa de mortes no Brasil.  

Pensando no Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST 

(IAMCSST) como a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) com maior gravidade, 

principalmente na fase aguda, faz-se mister diagnosticar o perfil dos pacientes acometidos, 

bem como o caminho e o tempo percorridos por estes desde o início dos sintomas até a 

realização da angioplastia. 

No IAMCSST, ter acesso às terapias de reperfusão em tempo mínimo nas primeiras 12 

horas do início dos sintomas, aumenta substancialmente a chance de o paciente sobreviver a 

curto e a longo prazo. Portanto, ter um sistema de saúde responsivo e acessível é uma 

condição sine qua non para se prestar assistência de qualidade às vítimas de IAMCSST2. 

 

Qualidade Assistencial 

O crescimento acelerado do número de casos de IAM, em países em desenvolvimento, 

compõe um dos assuntos de maior relevância no âmbito da saúde pública. A preocupação com 

o crescimento dos índices de morbimortalidade inclui aspectos que variam das possibilidades 

da prestação de uma assistência de qualidade até os custos que esse acometimento pode gerar 

para o país3,4. 

Nesse contexto, Donabedian5, grande estudioso sobre processo de qualidade 

assistencial sustentada pelo trinômio Estrutura-Processo-Resultados, relata que os resultados 

são frutos diretos e proporcionais ao uso de uma estrutura e processos adequados. A estrutura 

compreende os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários à assistência de 

saúde; o processo compreende as atividades realizadas no serviço de saúde, levando em 

consideração a competência profissional e sua atuação frente às necessidades do paciente, 

estando essas atividades baseadas em padrões aceitos; e por fim, os resultados são o produto 

final da assistência prestada, considerando-se a saúde, a satisfação de padrões e de 

expectativas. 

A qualidade na prestação do serviço de saúde é um compromisso público firmado 

desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei 8080 de 19 de setembro de 19906 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da 
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organização e funcionamento dos serviços, dispõe no seu Artigo 2º que “A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis para o seu 

pleno exercício”. 

Ademais, a qualidade na assistência à saúde é definida como “a obtenção dos maiores 

benefícios com os menores riscos ao paciente e ao menor custo”5. Desde 2000, a agenda da 

OMS, com reflexo na agenda política dos Estados-Membros, tem a qualidade da assistência 

nos serviços de saúde como uma questão de alta prioridade4. Hoje é possível perceber uma 

crescente preocupação em relação à qualidade do atendimento prestado ao paciente e não 

poderia ser diferente quando se pensa nos casos de IAM, dadas a sua relevância e 

incidência1,7. 

 

Sistema de Saúde no Brasil 

Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde (MS) desenvolvia de forma 

universalizada, ou seja, sem discriminação com relação à população beneficiada, campanhas 

de promoção e prevenção da saúde. Na área de assistência, os serviços eram prestados apenas 

para a parcela da população considerada “indigente”, por instituições de caráter filantrópico, 

ou seja, esta população não tinha direito legal à assistência, apenas a recebia como forma de 

caridade. As demais parcelas da população, com relativo poder aquisitivo, possuíam 

benefícios de saúde que garantiam assistência de saúde de forma integral8. 

Em 1988, a Carta Magna9 estabeleceu que todos os brasileiros teriam direito 

inalienável à assistência de saúde de qualidade, fato este que culminou com a criação do SUS 

em 1990. O novo Sistema de Saúde implantado no Brasil está alicerçado pelos atributos da 

universalidade, integralidade, equanimidade e autonomia, garantindo o direito de uma 

assistência gratuita e de qualidade para toda a população. 

Atualmente o que se observa é que mesmo com a garantia legal de um sistema de 

saúde que supra todas as necessidades da população e que atenda a todos de forma universal, 

uma parcela importante da população, insatisfeita com os serviços públicos de saúde 

prestados, se submete ao pagamento de planos de saúde ou buscam atendimento de forma 

particular na tentativa de garantir um atendimento mais rápido e eficaz.  

Nos dias atuais, sabe-se que 75% da população brasileira acometida por IAMCSST 

busca atendimento no SUS, e os demais 25% utilizam-se de assistência privada10. Isso sugere 

que o SUS não oferece qualidade assistencial alinhada às aspirações de grande parte dos 

brasileiros. Concordante com essa hipótese, pequeno estudo realizado em Feira de Santana, 

Bahia, demonstrou que portadores de IAMCSST atendidos em hospital terciário, com 
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facilidade para angioplastia primária da rede SUS, demoram mais a ter acesso a assistência 

especializada que os atendidos em hospital terciário da rede privada, explicando a mortalidade 

mais elevada11.  

Adicionalmente, verifica-se que, mesmo em países desenvolvidos, a subutilização 

dessas terapias parece vitimar preferencialmente classes sociais menos favorecidas, 

caracterizando exemplo vivo da ocorrência de iniquidade na assitência12,13,14. Ademais, apesar 

de alguns estudos sugerirem a subutilização dessa terapia comprovadamente eficaz, é notória 

a carência de estudos no Brasil sobre a qualidade do atendimento do IAM, pré e intra-

hospitalar, no país, especialmente na rede SUS15,16. 

 

Disparidades SUS x Privado 

Promover o bem de todos e reduzir as desigualdades sociais são compromissos 

firmados desde a promulgação da Constituição Federal do Brasil em 19889, compromissos 

estes que podem ser melhor explorados quando se pensa em um dos princípios fundamentais 

que regem o SUS, a equidade.  

Agir de forma equânime é basicamente usar da imparcialidade para reconhecer o 

direito de cada indivíduo, tornando-os equivalentes. O que se observa, no entanto, é que as 

desigualdades sociais desfavorecem a isonomia do tratamento e resultados clínicos de 

pacientes que compõem comunidades com realidades socioeconômicas distintas17. 

A Lei 8.080 de 19906 em seu Capítulo II, Art. 7º, dentre outras diretrizes, estabelece a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis da assistência, vindo 

complementar a Constituição Federal e garantindo ao cidadão brasileiro o direito a um serviço 

de saúde que atenda a população de forma equânime e universal, oferecendo um serviço 

eficaz. 

Quando se percebe que mesmo com a presença de leis e constituições que promovam a 

igualdade entre os seres no atendimento de saúde, estes indivíduos são tratados de forma 

diferenciada em resultados de saúde e no que se refere ao acesso ou disponibilidade de 

instalações e serviços por atributos sociais, ambientais, demográficos e geográficos, recai-se 

sobre a definição de disparidade em saúde18. 

As disparidades em saúde são bastante evidentes no mundo em desenvolvimento e 

sofrem influência direta do momento econômico, político e social que descrevem um país e 

um determinado momento18,19. No Brasil não é diferente. Os pacientes brasileiros sofrem com 

a desigualdade na distribuição das ofertas dos serviços de saúde, onde ¾ da população 

depende exclusivamente do serviço público de saúde, enquanto o outro ¼ depende 
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concomitantemente de serviços públicos e privados. O que se observa é que quando uma 

parcela significativa da população busca o serviço privado como uma garantia de efetividade 

de atendimento, isso representa a falha no serviço público de qualidade e que atenda suas 

necessidades de forma holística20. 

No estado de Sergipe, alguns estudos21,22 demonstram que há disparidade entre as 

redes pública e privada de saúde, no que se refere ao atendimento prestado ao paciente com 

IAM. Ambos apontam para uma fragilidade de atendimento da rede pública implicando, 

inclusive, numa maior taxa de morbimortalidade dos pacientes atendidos por este serviço. 

Combater as disparidades no atendimento em saúde pode ser um precursor para a 

redução na mortalidade dos casos de IAM. Desta forma, este estudo pode estar sendo o 

primeiro passo para traçar um diagnóstico que possa contribuir diretamente na sensibilização 

de políticas públicas que promovam uma mudança no perfil de atendimento das classes 

minoritárias e permitam a esta população uma igualdade de direitos. 

 

Contextualização do Estudo VICTIM 

O Estudo VICTIM (VIa Crucis para o Tratamento do Infarto do Miocárdio) vem 

sendo implementado desde 2013, sob coordenação do Prof. Dr. José Augusto Soares Barreto 

Filho, e compõe projeto de Doutorado da Enfª. Ms. Jussiely Cunha Oliveira e de Mestrado da 

Enfª. Laís Costa Souza Oliveira, possuindo como objetivo principal investigar o caminho 

percorrido por pacientes acometidos por IAMCSST, desde a sua busca por assistência médica 

até 30 dias após o IAM. Possui sua relevância pautada na possibilidade do desenvolvimento 

de estudos específicos que permitam traçar uma linha de cuidado ideal, onde pacientes e 

profissionais de saúde possam trocar informações e juntos serem participantes ativos no 

processo de cuidado, fator importante para se obter um serviço de qualidade. 

Os objetivos específicos deste Estudo abrangem: 

7. Identificar a porcentagem de pacientes que têm acesso às terapias de reperfusão;  

8. Conhecer a distância/tempo percorridos pelos pacientes usuários do SUS e da rede privada, 

desde o início dos sintomas até a realização da angioplastia primária; 

9. Pesquisar a ocorrência de disparidades na qualidade assistencial prestada aos usuários das 

redes SUS e privada com IAMCSST; 

10. Conhecer os aspectos demográficos e sociais dos pacientes com IAMCSST atendidos 

nos hospitais pesquisados;  
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11. Descrever os tratamentos e uso de recursos utilizados pela rede SUS e privada para 

pacientes com IAMCSST; 

12. Identificar fatores determinantes dos resultados finalísticos em 30 dias após evento.  

Existem muitos estudos direcionados aos benefícios das terapias de reperfusão, porém 

a maioria é limitada em informações concernentes à linha temporal do cuidado, desde o início 

dos sintomas do paciente até a realização da angioplastia. Desenvolver estudos no intuito de 

capturar, com fidelidade, todo o cenário do atendimento do IAMCSST em uma geografia 

circunscrita e atendida por hospitais públicos e privados deverá servir de parâmetro para 

representar a prática assistencial em nível local e, posteriormente servir como referência para 

estudos em regiões maiores. Nesse contexto, Sergipe por ser o menor estado da nação e 

apresentar facilidades logísticas peculiares, pode servir de campo de pesquisa representativo 

para a investigação da qualidade assistencial a fim de iluminar a implementação de sistemas 

de cuidados mais inteligentes, eficientes e integrados. 

Este artigo visa descrever a metodologia do Estudo VICTIM e servir de subsídio para 

identificar oportunidades de melhoria da qualidade assistencial, culminando com melhores 

resultados em saúde no Brasil. 

 

MÉTODO 

Delineamento do Estudo 

Trata-se de um estudo de coorte com abordagem quantitativa.  

 

Local do Estudo 

O estudo será realizado nos únicos 4 hospitais terciários com serviço de hemodinâmica 

do Estado de Sergipe, todos situados na cidade de Aracaju-SE, sendo destes 1 destinado ao 

atendimento público e 3 destinados ao atendimento privado de pacientes acometidos por 

IAMCSST. Será realizado, ainda, em um hospital regional situado na cidade de Itabaiana-SE, 

sendo este sem serviço de hemodinâmica e destinado ao atendimento público da população 

estudada. 

            

Período do estudo 

A pesquisa será desenvolvida durante o período de Janeiro de 2014 a Dezembro de 

2017. 
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Recrutamento da População do Estudo 

A pesquisa abrangerá os pacientes maiores de 18 anos que forem admitidos no Setor 

de Emergência dos referidos hospitais, com quadro clínico compatível com IAM, após 

confirmação do IAMCSST, ou BRE novo, pelo eletrocardiograma, em acordo com os 

critérios definidores da V Diretriz da SBC2 e assinarem o TCLE (Termo de consentimento 

Livre e Esclarecido).  

A amostragem será feita por conveniência desde que sejam obedecidos os critérios 

para inserção dos pacientes acima descritos. 

 

Coleta dos Dados 

           A coleta será realizada pelos pesquisadores através de instrumento de pesquisa próprio 

desenvolvido pelos membros do VICTIM. Este incluiu variáveis clínicas, demográficas, 

dados da hospitalização, procedimento angiográfico e da evolução dos pacientes na alta e 30 

após o IAM. Acadêmicos devidamente treinados alocados nas cinco instituições, as quais 

previamente deram autorização para a realização do estudo, irão colher os dados no 

prontuário e em entrevista com o paciente, ou responsável, com o propósito de capturar todos 

os casos de IAMCSST de acordo com os critérios do estudo. Na ausência de condições 

clínicas do paciente para responder à entrevista, serão solicitadas informações ao 

acompanhante. Os dados serão recolhidos uma vez por semana e alimentados em um banco de 

dados por um pesquisador apto e treinado para tal finalidade. Após 30 dias do IAM, os 

pacientes serão contatados pelo telefone a fim de acompanhar o seguimento de seu tratamento 

assim como os resultados após as intervenções hospitalares. 

Todos os integrantes do grupo realizarão reuniões quinzenais a fim de observar os 

casos coletados, fazer análise detalhada dos instrumentos coletados e eventuais discussões 

sobre o estudo. 

 

Status da Cobertura Assistencial  

Os hospitais selecionados correspondem à cobertura privada e pública prestada no 

Estado de Sergipe para pacientes com IAMCSST. Serão incluídos no registro cinco hospitais: 

três com e um sem serviço de hemodinâmica. Dos três laboratórios com o serviço de 

hemodinâmica, dois atendem pacientes apenas da rede privada e um atende pacientes da rede 

pública, todos estão situados na capital do estado. O hospital com laboratório para 

angioplastia da rede pública é referência para todos os casos do estado IAMCSST e não 
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atende paciente porta aberta, ou seja, todos os pacientes passam primeiro por outros hospitais 

que diagnosticam o caso e encaminham para a referência.  

Também será incluído um hospital porta aberta da rede pública do interior situado na 

cidade de Itabaiana-SE que atende casos de IAMCSST e fazem o encaminhamento para o 

hospital referência para angioplastia na capital. A escolha desse hospital deve-se ao fato de se 

tratar de um hospital regional que atende pacientes de diversas regiões do interior sergipano 

como o agreste e o sertão. 

  

Variáveis Independentes 

Serão analisadas as variáveis dependentes:  

 Tempo e distância percorrida entre o sintoma e a realização da reperfusão;  

 Variáveis demográficas como endereço e contato dos pacientes informações para fins 

de acompanhamento, raça / etnia, idade, sexo, classe social, estado civil / relacionamento, 

escolaridade, profissão, tipo de convênio; 

 Variáveis clínicas: sintoma principal, gatilhos do infarto, história patológica 

pregressa que inclui tabagismo, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, dislipidemia, história 

familiar precoce de doença cardíaca, insuficiência cardíaca, angina de peito, IAM prévio, 

angioplastia prévia, doença coronariana prévia conhecida, cirurgia de revascularização 

miocárdica prévia, AVC ou AIT prévia, doença vascular periférica, doença renal crônica, 

terapia de substituição renal (diálise); 

 Informações sobre medicações prévias e utilizadas durante a hospitalização, exames 

laboratoriais, realização e dados da intervenção coronária percutânea.  

Variáveis Dependentes 

As variáveis dependentes analisadas durante a hospitalização, 30 dias pós IAM, serão: 

morte, morte cardiovascular, Re-IAM, angina pós-IAM, ICC, choque cardiogênico e AVC. 

Tais variáveis serão analisadas isoladamente e de forma combinada. 

 

Modelo Conceitual  

Pacientes com diagnóstico de IAMCSST usuários do SUS demoram mais até chegar a 

um hospital com angioplastia para a realização da reperfusão. Tal fato pode estar relacionado 

a uma maior distância percorrida pelos usuários da rede pública até chegar ao hospital de 

referência, culminando com uma maior taxa de mortalidade.  
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Considerações Éticas 

            Esta pesquisa foi submetida ao comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe UFS e aprovado sob o número da CAAE: 23392313.4.0000.5546.  Toda a população 

estudada deverá assinar o TCLE, concordando em participar da pesquisa. Caso não seja 

possível o paciente assinar o termo, o responsável poderá fazer. Os analfabetos deverão 

autorizar através da impressão digital, seguido da assinatura de duas testemunhas. 

 

Financiamento 

 O Estudo VICTIM possui financiamento do CNPq através da chamada pública 

MCTI/CNPQ Nº 14/2013 – Universal. 

 

Critérios de inclusão e exclusão  

Serão incluídos pacientes de ambos os gêneros, maiores de 18 anos e que tenham o 

diagnóstico confirmado de IAMCSST. Serão excluídos os pacientes que não tiverem 

condições de prestar informações e não tenham acompanhantes, ou estes se recusem a 

participar.  

 

Riscos 

 Esta pesquisa não envolve risco a nenhum integrante envolvido, seja ele paciente ou 

não. 

 

Benefícios 

Os benefícios da pesquisa incluem medidas de identificação de preditores para o atraso 

no atendimento de pacientes com IAMCSST da rede SUS e privada a fim de propor melhorias 

para o tratamento e qualidade dos serviços de saúde a pacientes com tal acometimento. 

 

Metodologia de Análise de Dados 

Freqüências e porcentagens serão utilizadas para comparar 

variáveis categóricas. Médias, medianas e percentis serão calculados 

para comparação das variáveis contínuas. Teste do χ² de Pearson e/ou Teste Exato de Fisher 

serão usados para avaliar associações para as variáveis categóricas (AGRESTI, 2002), e teste 

de Wilcoxon-Mann-Whitney será utilizado para as variáveis contínuas / ordinais 

(CONOVER, 2009).  
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Para avaliar o efeito da demografia, dados clínicos, dados laboratoriais e os tempos para 

que o tratamento de reperfusão seja efetivado será usada modelo de regressão logística 

multivariada com equações generalizadas que consideram o efeito clustering (DOBSON & 

BARNETT, 2008) e a regressão de Cox Estratificada (HOSMER & LEMESHOW, 2008). 

Método de Kaplan-Meier (KAPLAN & MEIER, 1958) e teste de log-rank (MANTEL, 

1966)serão utilizados para comparar curvas de sobrevida livre de eventos em usuários do SUS 

e da rede privada, com e sem ajuste das variáveis de confusão. O programa SPSS Statistics for 

Windows versão 17 e R Core Team 2014 serão utilizados para a análise estatística. O nível de 

significância adotado será de 5%. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Além de responder as questões específicas, o time de líderes do estudo VICTIM tem 

compromisso em disseminar, de forma continuada os resultados do estudo. Assim, espera-se 

municiar o poder público de informações técnicas que venham servir de embasamento para 

novas políticas de saúde e iluminar a construção de um sistema de saúde mais eficiente e 

igualitário. Propõe-se também identificar oportunidades de melhora assistencial incluindo 

logística da estrutura, processos de cuidado e resultados. Além disso, o estudo VICTIM 

pretende se constituir em campo contínuo de treinamento em pesquisa biomédica 

cardiovascular, pesquisa de resultados (outcomesresearch) e pesquisa em serviços de saúde 

para estudantes de pós-graduação e de graduação e, consequentemente, auxiliar na 

capacitação e formação científica de pesquisadores na área de ciências da saúde. 
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