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RESUMO 

 

A Terapia Fibrinolítica (TF) constitui o tratamento farmacológico para reperfusão miocárdica 

nos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do 

segmento ST (IAMCST) ao obedecer os critérios de indicação e contraindicação. Sua 

administração na fase pré-hospitalar está associada a uma redução significativa dos índices de 

mortalidade. Este estudo objetivou descrever a efetividade do uso da TF no atendimento pré-

hospitalar para o tratamento de pacientes com IAMCST. Pesquisa de cunho epidemiológico, 

de abordagem quantitativa, do tipo descritivo, analítico, observacional, individuado, realizado 

por meio de um delineamento seccional. Foi realizada em duas etapas em que a primeira 

ocorreu junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) do município de Natal/RN e a segunda nos serviços referenciados como 

portas de entrada daquelas unidades. Os dados foram coletados à partir de fontes secundárias 

no período de março à outubro de 2017. Para este estudo, a efetividade foi relacionada ao 

desfecho dos pacientes, considerada como melhora clínica. Os dados foram organizados em 

planilha com uso do programa Microsoft Excel® 2010, submetido à análise estatística por 

meio do programa Statistic Package for Social Sciences - SPSS® versão 20.0. Foram 

utilizadas frequências e medidas de tendência central e aplicadas medidas de associação (teste 

qui-quadrado). O nível de significância adotado foi de 0,05 (p<0,05). O Protocolo de Pesquisa 

deste estudo foi aprovado em seus aspectos éticos e metodológicos pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob parecer nº. 1.762.797 e 

CAAE nº. 59963416.5.0000.5537. Dos 53 prontuários de pacientes da amostra final, houve 

predomínio de atendimento pelas UPA com 88,68%, quando 41,51% tiveram alta com 

melhora clínica ainda no atendimento pré-hospitalar, 37,73% foram transferidos para outros 

serviços de saúde e 13,21% foram à óbito. Os principais sinais e sintomas na admissão foram 

a precordialgia (84,62%), sudorese (36,54%), dispneia (26,92%), hipertensão arterial 

(19,23%), náusea (17,31%), sensação de mal-estar (17,31%) e êmese (13,46%). A principal 

característica do desconforto torácico foi a precordialgia (70,45%). O medicamento da TF 

administrado em todos os pacientes foi o tenecteplase. A mediana de tempo sintoma-porta foi 

de 180 minutos, sintoma-reperfusão 300 minutos e porta-agulha 160 minutos. Como 

desfechos, 74,47% apresentaram melhora clínica, 19,15% óbito, 4,25% IAM refratário e 2,13 

reinfarto. A principal característica da melhora clínica foi a reversão da precordialgia 

(68,57%), caracterizada como critério de reperfusão miocárdica. A administração precoce da 

TF ainda pôde otimizar o desfecho de melhora clínica (100%) quando realizada em até 3 

horas. Em 60,78% dos casos não houve registro de ocorrências que pudessem estar 

relacionadas ao uso da TF e dentre as ocorrências após seu uso, 21,56% apresentaram algum 

sangramento. Como limitação, observou-se a insuficiência de registros importantes. O 

presente estudo apresentou evidências científicas da efetividade da TF com melhora dos 

desfechos clínicos dos pacientes que a utilizaram e os menores tempos relacionados ao 

desconforto torácico e à administração da TF foram responsáveis por aumentar os desfechos 

de melhora clínica e diminuir o desfecho óbito. 

 

Descritores: Enfermagem; Infarto do miocárdio; Terapia trombolítica; Fibrinolíticos; 

Serviços Médicos de Urgência. 
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ABSTRACT 

 

Fibrinolytic Therapy (TF) is the pharmacological treatment for myocardial reperfusion in 

patients with a diagnosis of acute myocardial infarction with ST segment elevation 

(IAMCST) in accordance with the criteria of indication and contraindication. Its pre-hospital 

administration is associated with a significant reduction in mortality rates. This study aimed to 

describe the effectiveness of the use of TF in prehospital care for the treatment of patients 

with STEMI. Epidemiological research, with a quantitative approach, of the descriptive, 

analytical, observational, individuated type, performed through a sectional design. It was 

carried out in two stages in which the first occurred with the Mobile Emergency Service 

(SAMU) and Emergency Care Units (UPA) of the city of Natal / RN and the second in the 

services referenced as entry ports of those units. Data were collected from secondary sources 

in the period from March to October 2017. For this study, the effectiveness was related to the 

outcome of the patients, considered as clinical improvement. The data were organized in a 

spreadsheet using the Microsoft Excel® 2010 program, submitted to statistical analysis 

through the Statistic Package for Social Sciences - SPSS® version 20.0. Frequencies and 

measures of central tendency were used and association measures were applied (chi-square 

test). The level of significance was set at 0.05 (p<0.05). The Research Protocol of this study 

was approved in its ethical and methodological aspects by the Research Ethics Committee of 

the Federal University of Rio Grande do Norte under opinion no. 1,762,797 and CAAE no. 

59963416.5.0000.5537. Of the 53 patients' charts of the final study sample, there was a 

predominance of care by the UPA with 88.68%, when 41.51% were discharged with clinical 

improvement still in the prehospital care, 37.73% were transferred to other services and 

13.21% died. The main signs and symptoms at admission were precordialgia (84.62%), 

sweating (36.54%), dyspnea (26.92%), hypertension (19.23%), nausea (17.31%), malaise 

(17.31%) and emesis (13.46%). The main characteristic of chest discomfort was precordialgia 

(70.45%). The TF drug administered in all patients was tenecteplase. The median time to 

symptom-port was 180 minutes, symptom-reperfusion 300 minutes and needle-holder 160 

minutes. As outcome, 74.47% had clinical improvement, 19.15% died, 4.25% refractory AMI 

and 2.13 reinfarction. The main characteristic of the clinical improvement was the reversal of 

precordialgia (68.57%), characterized as myocardial reperfusion criterion. Early 

administration of TF could still optimize the outcome of clinical improvement (100%) when 

performed within 3 hours. In 60.78% of the cases, there was no record of occurrences that 

could be related to the use of TF and among the occurrences after its use, 21.56% presented 

some bleeding. As a limitation, it was observed the insufficiency of important records. The 

present study presented scientific evidence of the effectiveness of TF with improvement of the 

clinical outcomes of the patients who used it and the shorter times related to chest discomfort 

and the administration of TF were responsible for increasing the outcomes of clinical 

improvement and reducing the outcome of death. 

 

Descriptors: Nursing, Myocardial Infarction; Thrombolytic Therapy; Fibrinolytic Agents; 

Emergency Medical Services. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um dos grupos com maior potencial 

para gerar incapacidades, além de apresentarem uma expressiva relação com o aumento dos 

índices de morbimortalidade (CASCALDI et al., 2014), quando aproximadamente 36% dos 

óbitos por DCV estão relacionados à doença coronariana (BENJAMIN, et al., 2017).  

 Em 2013 cerca de 17,3 milhões de mortes foram ocasionadas por DCV, já em 2015 a 

Síndrome Coronariana Aguda (SCA) foi considerada a principal causa de mortes no mundo, 

responsável por 47,7% da mortalidade cardiovascular global (MOZAFFARIAN, et al., 2015). 

A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 mais de 23 milhões de pessoas 

morrerão anualmente vítimas de DCV (MENDIS, PUSKA, NORRVING, 2011).  

 As DCV ocasionaram em 2014 nos Estados Unidos da América a morte de 364.593 

pessoas. A previsão é que em 2017 aproximadamente 695.000 norte-americanos apresentarão 

um novo evento coronariano e 325.000 desenvolverão um evento recorrente (BENJAMIN, et 

al., 2017). 

 No Brasil a principal causa de morte na população é a doença cardiovascular, 

responsável por aproximadamente 20% dos óbitos naqueles acima de 30 anos de idade 

(MANSUR, FAVARATO, 2012). Em 2015 as DCV foram responsáveis por 1.047.953 

internações, quando 92.522 pessoas evoluíram para o óbito por Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM) (BRASIL, 2017a). 

 Dentre as DCV, o IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST) gera 

um grande impacto na qualidade de vida da população mundial por causar importantes 

limitações ao indivíduo sob os aspectos funcional e produtivo (BAHIA NETO et al., 2016). 

Seu tratamento objetiva restabelecer a perfusão miocárdica, que se dá por meio de duas 

intervenções para reperfusão, a Intervenção Coronariana Percutânea Primária (ICPP) e a 

Terapia Fibrinolítica (TF) (THYGESEN, et al., 2012). 

  A escolha da terapia de reperfusão constitui a principal etapa no tratamento do 

IAMCST e deve ser baseada na implementação no menor tempo possível para que se possa 

diminuir os índices de morbimortalidade dessa população (WESTERHOUT et al., 2011). De 

forma geral, o paciente deverá receber uma dessas terapias adequadamente à sua condição 

clínica no menor tempo possível (REDDY, KHALIQ, HENNING, 2015). 

 Nas últimas décadas houveram grandes avanços tecnológicos relacionados à 

assistência ao paciente com IAMCST, quer seja em termos de procedimentos e inovações 
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tecnológicas para assistir o paciente acometido ou no campo de políticas públicas 

relacionadas a essa questão. 

 No contexto brasileiro a Portaria MS/GM no. 2.994 de 13 de dezembro de 2011 

estabelece a Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio e o Protocolo de Síndromes 

Coronarianas Agudas com o objetivo de reduzir a ocorrência das doenças cardiovasculares e 

padronizar o tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de protocolos 

que orientam o tratamento clínico e intervencionista (BRASIL, 2011a).  

 A ICPP, como modalidade de tratamento intervencionista, quando realizada em tempo 

hábil representa o tratamento de escolha. Contudo, essa estratégia não está universalmente 

disponível, uma vez que determinadas regiões e até mesmo alguns países apresentam 

dificuldades de acesso e de transferência dos pacientes (WESTERHOUT, et al., 2011). 

 O acesso da população brasileira a um tratamento de reperfusão para o IAMCST é 

limitado, pois ainda não conta com serviços em quantidades suficientes (MARCOLINO, et 

al., 2012). Na rede pública há poucos centros equipados com serviços de hemodinâmica que 

dispõem de leitos de retaguarda em Unidades de Terapia Intensiva capazes de realizar a ICPP, 

o que gera dificuldade de acesso a essa modalidade de tratamento de reperfusão.  

 Para assistir os pacientes com IAMCST, o estado do Rio Grande do Norte (RN) conta 

com apenas dois serviços de hemodinâmica conveniados ao SUS, um localizado no município 

de Natal e outro em Mossoró. Este número reduzido dificulta e muitas vezes até impossibilita 

o acesso da população a esta opção terapêutica de primeira escolha para esses casos 

específicos. 

  Já a TF existe há cerca de 30 anos e representa uma opção terapêutica alternativa para 

o tratamento do IAMCST, indicada para pacientes afastados de centros que realizam a ICPP e 

que não possuem riscos iminentes de sangramento (WIDIMSKY, et al., 2010). O princípio do 

uso precoce da TF é de aproximar a terapêutica do paciente e abreviar o tempo de isquemia 

miocárdica, com consequente diminuição da mortalidade e das complicações precoces e 

tardias (REDDY, KHALIQ, HENNING, 2015).  

 No atendimento ao paciente com IAMCST, a fase pré-hospitalar constitui o momento 

mais crítico, pois nos minutos iniciais deverá ser definida qual terapêutica mais eficaz será 

adotada. O fator tempo é inversamente proporcional ao tamanho de área miocárdica 

recuperada e ao número de vidas salvas (TUBARO, et al., 2012).  

 O tempo isquêmico é um importante determinante da área do infarto e pode ser 

classificado em três, assim adotados para este estudo: tempo sintoma-porta referente ao tempo 

entre o início dos sinais e/ou sintomas apresentados pelo paciente até sua chegada no serviço 
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pré-hospitalar fixo ou primeiro contato com o serviço pré-hospitalar móvel; tempo sintoma-

reperfusão relacionado ao intervalo de tempo do início dos sinais e/ou sintomas apresentados 

pelo paciente até a instituição da terapia de reperfusão, seja ela a ICPP ou a TF e o tempo 

porta-agulha caracterizado pelo tempo entre a chegada do paciente no serviço pré-hospitalar 

fixo ou primeiro contato com o serviço pré-hospitalar móvel e a realização da terapia de 

reperfusão adotada. 

 No Brasil o atendimento pré-hospitalar é realizado pelo componente móvel 

denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) (BRASIL, 2012a) e por 

componentes fixos, dentre eles as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) (BRASIL, 2013a).  

 O Ministério da Saúde ao considerar a linha de cuidados do IAM como prioritária e a 

necessidade de ampliação do acesso a uma terapia de reperfusão miocárdica em tempo hábil, 

regulamentou por meio da Portaria MS/GM no. 2.777 de 18 de dezembro de 2014, o uso e o 

financiamento da TF pré-hospitalar por meio do tenecteplase (BRASIL, 2014). 

 O tenecteplase é um medicamento caracterizado como fibrino-específico, utilizado 

para promover a reperfusão coronariana no IAMCST, considerado para o ambiente pré-

hospitalar pela sua particularidade de administração em infusão rápida.  

 Esta regulamentação representa um importante marco no sistema público de saúde 

brasileiro para assistência aos pacientes com IAMCST, pois viabiliza uma oportunidade 

eficaz de tratamento para muitos que não possuem acesso à ICPP devido a sua escassez. Ao 

considerar o cenário da saúde pública no município de Natal/RN relacionado à assistência ao 

paciente com IAMCST e a oportunidade de acesso à TF pré-hospitalar, além da importância 

deste tratamento na diminuição da mortalidade associada às DCV, há a necessidade de 

realização de estudos sobre o uso dessa terapia farmacológica pré-hospitalar especificamente 

a pacientes nesta condição em particular. 

 Há muitos estudos sobre o uso da TF pré-hospitalar como estratégia efetiva no 

tratamento do IAMCST, entretanto, na análise de uma tecnologia em saúde é necessário 

considerar o seu efeito quando aplicado em uma realidade específica, dentro das condições do 

sistema de saúde e sobre determinada população. 

 Para fins desse estudo a efetividade foi relacionada ao desfecho dos pacientes 

considerada como melhora clínica. A efetividade investiga o benefício de uma tecnologia sob 

condições da prática clínica habitual e pode ser definida como a relação entre as metas 

estabelecidas e os resultados adquiridos. Possui o objetivo de medir os resultados ou 

ocorrências decorrentes de uma tecnologia empregada em condições reais da prática cotidiana 

(NITA, et al., 2010). 
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 O conhecimento produzido por este estudo beneficiará a população acometida por esta 

condição clínica ao fornecer subsídios para melhoria das práticas assistenciais ao paciente 

com diagnóstico de IAMCST. Também oportunizará a divulgação e discussão dessa 

modalidade terapêutica entre os profissionais e órgãos públicos de saúde e promoverá a 

ampliação do acesso a esta forma de reperfusão miocárdica, além da otimização do tratamento 

desta síndrome coronariana no estado. 

 Espera-se que este estudo contribua para a melhoria da prática clínica dos profissionais 

de saúde, em especial do enfermeiro, ao tornar este profissional decisivo na assistência 

prestada por ser capaz de reconhecer as indicações e contraindicações de seu uso, possíveis 

complicações e cuidados na administração da TF. 

 Nesse contexto, este estudo tem como questão norteadora para sua execução: Qual a 

efetividade da TF pré-hospitalar para o tratamento dos casos de IAMCST?  

 Este estudo se encontra em consonância com a área de concentração do Programa de 

Pós-graduação em Enfermagem na Atenção à Saúde, por meio de sua linha de pesquisa 

Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem, como forma de descrever a 

efetividade de uma tecnologia utilizada nos casos de IAMCST em serviços pré-hospitalares, 

do qual o enfermeiro desempenha diretamente ações assistenciais, de gerenciamento e de 

educação em saúde. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 A SCA é uma lesão isquêmica aguda, caracterizada clinicamente por desconforto 

torácico que pode ou não estar associado a alterações eletrocardiográficas e laboratoriais, 

classificada em quadros específicos como a angina instável, o IAM sem supradesnivelamento 

do segmento ST e o IAMCST (FERNANDES, 2017; RIBEIRO, SILVA, LIMA, 2016).  

 O IAM trata de uma lesão isquêmica com morte de cardiomiócitos, ocasionada por um 

desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo tecido miocárdico. Ocorre ruptura 

ou erosão da placa aterosclerótica com ativação inflamatória, aumento da agregação 

plaquetária, vasoconstricção e trombose intraluminal da artéria coronariana. A oclusão 

coronariana total por tempo prolongado caracteriza o IAMCST (KALIL FILHO, FUSTER, 

ALBUQUERQUE, 2016; PESARO, SERRANO JÚNIOR, NICOLAU, 2004; PRATA 

SOBRINHO, et al., 2015). 

  O diagnóstico do IAM é realizado por meio de avaliação das manifestações clínicas, 

com presença de desconforto torácico associado a alterações eletrocardiográficas. O 

eletrocardiograma (ECG) é um exame de baixo custo e com ampla disponibilidade nos 

serviços de saúde, fundamental para confirmação diagnóstica de isquemia miocárdica 

(PIEGAS, et al., 2015). Deve ser realizado em até 10 minutos após a chegada do paciente ao 

serviço de emergência e interpretado por profissional qualificado. A presença de elevação do 

segmento ST em duas ou mais derivações no ECG contíguas, ou seja, referentes à mesma 

parede cardíaca, associadas às manifestações clínicas de desconforto torácico determinam o 

diagnóstico de IAMCST (KALIL FILHO, FUSTER, ALBUQUERQUE, 2016). 

 Os marcadores de necrose miocárdica não devem ser utilizados com a finalidade 

diagnóstica em pacientes com IAMCST e muito menos devem ser aguardados seus resultados 

para dar início ao tratamento desses pacientes. A dosagem dos marcadores de necrose 

miocárdica será utilizada apenas para estabelecimento prognóstico (PIEGAS, et al., 2015).    

 O tratamento medicamentoso conta com significativas evoluções científicas por meio 

de estudos que investigaram a melhor forma de resolução do problema. Um dado 

extremamente relevante foi a compreensão de que quanto maior o tempo despendido entre a 

oclusão coronariana e a recanalização, maior será a área de necrose e consequentemente 

menores serão os benefícios, logo utiliza-se o termo “tempo é músculo”.  

 Após o diagnóstico de IAMCST o paciente deve ser mantido em repouso, com 

monitoramento eletrocardiográfico e oximetria, além de estabelecimento de acesso venoso. A 
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administração de oxigênio deve ser realizada nos casos de hipoxemia, a analgesia é indicada 

para alívio da dor, quando a morfina é o medicamento de escolha, pois além de promover 

analgesia também reduz a ansiedade e gera vasodilatação arterial (KALIL FILHO, FUSTER, 

ALBUQUERQUE, 2016). Também é recomendado a administração de nitratos, 

betabloqueadores, além da terapia antiplaquetária e uso de anticoagulantes.  

  Concomitante a essas medidas, os pacientes com diagnóstico de IAMCST devem ser 

submetidos à alguma terapia de reperfusão nas primeiras 12 horas após o início dos sintomas, 

pois o restabelecimento do fluxo sanguíneo coronariano é o principal determinante do 

prognóstico dos acometidos. O processo de reperfusão coronariana pode ser realizado com o 

uso de umas das modalidades de terapias: a farmacológica, com o uso de fibrinolíticos e a 

mecânica, realizada por meio da ICPP (REDDY, KHALIQ, HENNING, 2015). 

 

1.2 ESTRATÉGIAS DE REPERFUSÃO 

 Nos últimos anos houve grande avanço científico em relação ao uso de modalidades 

de reperfusão miocárdica para determinação da melhor forma a ser adotada atualmente. 

Entende-se que não existe uma modalidade que seja a melhor para utilização em todos os 

pacientes nos diversos cenários clínicos, mas sim que o fator primordial para estabelecimento 

do uso adequado da estratégia é o tempo ideal para melhorar o prognóstico dos pacientes a 

curto e longo prazo. Logo, é imperativo determinar qual terapia está disponível e em quanto 

tempo poderá ser implementada para que possa ser definida a conduta de reperfusão para cada 

caso em particular (KNOBEL, 2016; FELDMAN, et al., 2014) 

 A ICPP consiste na utilização de um cateter-balão com ou sem stent para desobstrução 

mecânica da artéria coronária obstruída, sem a utilização prévia de agentes fibrinolíticos 

(PIEGAS, et al., 2015). É o método de recanalização de escolha, desde que possa ser 

realizado em até 120 minutos, ou idealmente 90 minutos após a chegada do paciente no 

serviço de saúde. A ICPP deve ser realizada por hemodinamicista experiente, em um centro 

equipado com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de retaguarda e capaz de realizar cirurgia 

cardíaca (KALIL FILHO, FUSTER, ALBUQUERQUE, 2016).  

 Já a TF promove a reperfusão por meio do uso de medicamento fibrinolítico 

administrado por via endovenosa e com capacidade de limitar a área do infarto. Ela reduz a 

morbimortalidade quando cuidadosamente administrada dentro das 12 primeiras horas após o 

início dos sintomas (REDDY, KHALIQ, HENNING, 2015).  

 O uso da TF no tratamento do IAMCST é amplamente estudada em grandes ensaios 

clínicos realizados em países de diferentes continentes, o que a torna um dos tratamentos mais 
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estudados na história da medicina atual (KALIL FILHO, FUSTER, ALBUQUERQUE, 2016). 

A V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o tratamento do IAMCST afirma 

que maiores benefícios do uso da TF são observados nos pacientes tratados nas primeiras 

horas. Assim, quanto mais rápido for instituído o início da terapia, maior será o benefício em 

relação à preservação da função ventricular, redução da mortalidade e melhoria dos desfechos 

clínicos (PIEGAS, et al., 2015). 

 A estreptoquinase foi o primeiro agente fibrinolítico estudado para o tratamento do 

IAMCST. Consiste em uma proteína não específica para a fibrina, que pode causar reações 

antigênicas, com taxa de desobstrução da artéria infartada de cerca de 60 a 70%. Com o 

desenvolvimento de tecnologias farmacológicas, foram produzidos agentes fibrina-específicos 

como o tenecteplase, reteplase e alteplase que são preferíveis principalmente por 

apresentarem taxas de desobstrução de aproximadamente 85% (REDDY, KHALIQ, 

HENNING, 2015). 

 Dentre essas drogas, o tenecteplase é caracterizado como fibrinolítico de terceira 

geração, com vantagens que podem superar as limitações dos fibrinolíticos de gerações 

anteriores, de maior eficácia, segurança e com facilidade de uso. Para a administração da TF 

devem ser consideradas as indicações e contraindicações, sejam elas absolutas ou relativas, 

conforme listadas no quadro a seguir (O´GARA, et al., 2013). 

 

Quadro 1. Contraindicações absolutas e relativas do uso da terapia fibrinolítica.  

Contraindicações absolutas Contraindicações relativas 

Hemorragia cerebral prévia. História de HAS crônica grave e não 

controlada. 

Lesão vascular cerebral conhecida. PAS>180/PAD>110mmHg, apesar de alívio 

da dor. 

Neoplasia intracraniana. AVE isquêmico nos últimos 3 meses. 

AVE isquêmico nos últimos 3 meses. Demência. 

Suspeita de dissecção de aorta. Doença intracraniana conhecida. 

Reanimação cardiopulmonar traumática ou 

prolongada (>10min). 

Sangramento interno, exceto menstrual. Trauma recente ou cirurgia de grande porte a 

menos de 3 semanas. 

TCE significativo nos últimos 3 meses. Sangramento interno recente (últimas 2 a 4 
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semanas). 

Cirurgia intracraniana ou medular nos 

últimos 2 meses. 

Punção vascular não compressível. 

Hipertensão arterial grave, não controlada. Gravidez. 

Para estreptoquinase, utilização nos últimos 

6 meses. 

Úlcera péptica, uso de anticoagulantes orais. 

Legenda: AVE: Acidente Vascular Encefálico, TCE: Traumatismo Cranioencefálico, HAS: Hipertensão Arterial 

Sistêmica, PAS: Pressão Arterial Sistólica, PAD: Pressão Arterial Diastólica. 

Fonte: O´GARA, et al., 2013. 

 

 Dentre as complicações da TF destacam-se as hemorrágicas, que incluem pequenos, 

moderados e graves sangramentos, quando o risco de ocorrência é maior nas primeiras horas, 

com taxa de incidência de 65 a 77% nas primeiras 24 horas (KNOBEL, 2016). A transferência 

para um centro terciário capaz de realizar a Intervenção Coronariana Percutânea (ICP) é 

recomendada para todos os pacientes submetidos à TF.  

 A TF deve ser administrada na impossibilidade de realização da ICPP, seja por serviço 

de hemodinâmica não disponível, dificuldade de acesso vascular ou atrasos relacionados à 

ICPP como: tempo porta-balão maior que 90 minutos, comparação entre o tempo porta-balão 

e tempo porta-agulha maior que 60 minutos e tempo para transferência para uma unidade 

capaz de realizar ICPP maior que 120 minutos (KALIL FILHO, FUSTER, 

ALBUQUERQUE, 2016).  

 A TF administrada no ambiente pré-hospitalar tem sido considerada padrão nas 

últimas décadas em muitos centros europeus em que médicos e enfermeiros treinados 

realizam avaliação, triagem, diagnóstico e tratamento. A utilização da TF pré-hospitalar 

baseia-se no conceito clássico de reduzir a área do infarto por abreviar o tempo de isquemia 

miocárdica aguda (PIEGAS, et al., 2015). 

  Existem algumas razões para preferência ao uso da TF pré-hospitalar em relação à 

ICPP, como a disponibilidade em locais distantes de grandes centros especializados, o tempo 

para a realização da ICPP exceder 90 minutos em muitos casos e o fato das duas modalidades 

terapêuticas apresentarem de forma semelhante a redução da mortalidade (MELANDRI, et 

al., 2009). Em muitos países, cerca de metade dos pacientes são admitidos em serviços de 

saúde que não possuem acesso à ICPP, quando a TF constitui a única opção terapêutica 

(PANDURANGA, et al., 2012). 
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 Assim, as principais questões no cenário da saúde pública brasileira vão além da 

superioridade de uma intervenção sobre a outra, mas tratam de qual terapia está acessível à 

população em tempo adequado para diminuir a morbimortalidade desses pacientes.  

 

1.3 SAMU E UPA 

 Os serviços estabelecidos pela Política Nacional de Assistência às Urgências e 

Emergências são organizados em pré-hospitalar e hospitalar. No componente pré-hospitalar 

estão previstos os serviços móveis e fixos, a exemplo do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), respectivamente. 

 O SAMU 192 é um componente de assistência pré-hospitalar móvel da Rede de 

Atenção às Urgências, com funcionamento vinte e quatro horas por dia, constituído por 

equipes de profissionais para o atendimento às ocorrências de natureza clínica, pediátrica, 

traumática, cirúrgica, obstétrica e psiquiátrica (BRASIL, 2012a). É composto pelas unidades 

móveis e pela Central de Regulação Médica das Urgências, a qual é acessada pelo número 

telefônico “192” que aciona os veículos tripulados por equipes capacitadas para o 

atendimento às vítimas em situações de urgência e emergência (BRASIL, 2012a). Os registros 

dos atendimentos são realizados detalhadamente em fichas individuais pela equipe da Central 

de Regulação Médica das Urgências que demandam a classificação e priorização da 

assistência.   

 Dentre as unidades móveis que compõem o SAMU existem as Unidades de Suporte 

Básico (USB) e as Unidades de Suporte Avançado (USA). As USB são responsáveis pelos 

atendimentos de menor complexidade com necessidade de suporte básico de vida. As USA 

realizam atendimentos complexos que necessitam de intervenção ou monitoramento intensivo 

em razão do risco de morte dos pacientes. São compostas minimamente por três profissionais, 

um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico (BRASIL, 2012a).  

 As UPA fazem parte da Rede de Atenção às Urgências no SUS, lançada pelo 

Ministério da Saúde em 2003 e reformulada em 2011, que estrutura e organiza a rede de 

urgência e emergência no país com o objetivo de integrar a atenção às urgências (BRASIL, 

2003; BRASIL, 2011b). Funcionam 24 horas por dia e todos os dias da semana para assistir 

pacientes em situações de urgências e emergências. 

 As UPA devem desempenhar as seguintes atividades: acolhimento aos pacientes e 

seus familiares em situação de urgência e emergência; articulação com a Atenção Básica, o 

SAMU, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como com outros serviços; 

prestação de atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes de natureza clínica e primeiro 
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atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma; funcionamento como local de 

estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU; consulta médica em regime de pronto 

atendimento nos casos de menor gravidade; atendimentos e procedimentos médicos e de 

enfermagem; prestação de apoio diagnóstico e terapêutico e monitoramento de pacientes por 

até 24 horas (BRASIL, 2017c). 

 As UPA são classificadas em três portes de UPA, quando o Porte I deve apresentar o 

mínimo de sete leitos de observação, capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por 

dia, com população na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes. O Porte II deve 

contar com o mínimo de 11 leitos de observação, ter capacidade de atendimento médio de 250 

pacientes por dia, com população na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes. Já o 

Porte III deve apresentar o mínimo de 15 leitos de observação, capacidade de atendimento 

médio de 350 pacientes por dia e população na área de abrangência de 200 mil a 300 mil 

habitantes (BRASIL, 2017c). 

 

1.4 PROGNÓSTICO CLÍNICO E ESCOLHA DA TERAPIA DE REPERFUSÃO 

 Foi realizado um estudo de Revisão Sistemática (RS) de literatura com a seguinte 

questão norteadora: O uso da TF no atendimento pré-hospitalar comparado a realização da 

ICPP para reperfusão do miocárdio em pacientes com IAMCST melhora o prognóstico? 

 Foram incluídos cinco Ensaios Clínicos Randomizados (ECR), um referente ao estudo 

Strategic Reperfusion Early After Myocardial infarction (STREAM) (AMSTRONG, et al., 

2013) e quatro ao estudo Comparison of primary Angioplasty and Pre-hospital fibrinolysis In 

acute Myocardial infarction (CAPTIM) (BONNEFOY et al., 2002; BONNEFOY, et al., 

2005; BONNEFOY, et al., 2009; STEG et al., 2003). Deste último, um foi realizado com 

acompanhamento a curto prazo (BONNEFOY et al., 2002), outro a longo prazo 

(BONNEFOY et al., 2009) e dois com populações específicas por características clínicas ou 

temporal (BONNEFOY et al., 2005; STEG et al., 2003).  

 O estudo mais recente é o STREAM que fez uso do fibrinolítico tenecteplase, 

enquanto que no CAPTIM foi realizada administração do alteplase nos pacientes submetidos 

a TF pré-hospitalar. O tempo entre o início dos sintomas e a instituição terapêutica foi 

relatado em todos os estudos, quando no STREAM foi usado até três horas e no CAPTIM até 

seis horas após o IAMCST. 

 A Tabela 1 apresenta os desfechos clínicos de óbito, reinfarto não fatal e Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) considerados por quatro dentre os cinco ECR no período de 30 

dias após a instituição terapêutica. Observou-se que o óbito foi semelhante entre os grupos TF 
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e ICPP em um ano quando os valores estavam próximos, mas em cinco anos o número de 

mortes foi menor nos pacientes submetidos à TF, principalmente naqueles tratados nas 

primeiras duas horas. 

 O estudo CAPTIM evidenciou que a ICPP não foi associada com taxas de mortalidade 

mais baixas em relação à TF pré-hospitalar. Quando os pacientes foram submetidos a terapia 

até duas horas após o início dos sintomas, o grupo TF apresentou menor número de óbitos em 

todos os recortes temporais, mas quando tratados após duas horas do início dos sintomas 

apresentaram mortalidade em cinco anos semelhantes, independente do tratamento. Já no 

grupo de pacientes diabéticos a mortalidade foi maior quando submetidos à TF. 

 O estudo STREAM observou que a TF pré-hospitalar em conjunto com terapia 

antiplaquetária e ICP oportuna resultou em reperfusão eficaz nos pacientes tratados dentro do 

tempo de três horas do início dos sintomas e que ambos os grupos não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa relacionada aos desfechos primários. A taxa de AVE 

hemorrágico foi inicialmente mais elevada quando administrada a TF, entretanto, após ajuste 

da dose do fibrinolítico em idosos com idade maior que 75 anos, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre ambas as terapias de reperfusão. 

 A mediana de tempo entre o início do primeiro contato médico e a instituição da 

terapia de reperfusão apresentou grande variação, de 100 a 225 minutos para TF e ICPP, 

respectivamente. 

A Tabela 2 apresenta os principais eventos adversos. As hemorragias foram 

classificadas de formas distintas entre os estudos, pode-se observar que a hemorragia 

intracraniana apresentou maior incidência no grupo TF pré-hospitalar, enquanto que com o 

choque cardiogênico ocorreu em maior frequência naqueles que realizaram a ICPP.  
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Tabela 1. Desfechos primários e mediana do tempo entre o aparecimento dos sintomas e instituição terapêutica dos estudos incluídos na amostra 

final. Natal/RN, Brasil, 2017 (n=05). 

Legenda: AVE: Acidente Vascular Encefálico; TF: Terapia Fibrinolítica, ICP: Intervenção Coronariana Percutânea, ICPP: Intervenção Coronariana Percutânea Primária, D: 

Diabéticos, ND: Não diabéticos, 1: Pacientes tratados dentro de duas horas após início dos sintomas, 2: Pacientes tratados de 2 a 6 horas após o início dos sintomas, N/A: Não 

se aplica. 

Artigo 

DESFECHOS PRIMÁRIOS Mediana tempo para 

tratamento (min.) Óbito Reinfarto não fatal AVE 

TF pré-hospitalar ICPP 
TF pré-

hospitalar 
ICPP 

TF pré-

hospitalar 
ICPP 

TF pré-

hospitalar 
ICPP 

A1 Qualquer 

causa 

43/939 

(4.6%) 

Cardiovascular 

31/939 

 (3.3%) 

Qualquer 

causa 

42/946 

(4.4%) 

Cardiovascular 

32/946 

(3.4%) 

23/938  

(2,5%) 

21/944  

(2,2%) 

15/939   

(1,6%) 

5/946 

(0,5%) 

100  

(75-143) 

 

178  

(135-230) 

A2 16/419  

(3,8%) 

20/421  

(4,8%) 

15/419  

(3,7%) 

7/421  

(1,7%) 

4/419  

(1,0%) 

00 

- 

130  

(95-180) 

 

190  

(149-255) 

A3 D 

6/46  

(13%) 

ND 

9/370 

(2,4%) 

 

D 

3/57 

(5,3%) 

 

ND 

14/361 

(3,9%) 

D 

 3/40 

(7,5%) 

ND 

12/361 

(3,3%)  

D 

3/55 

(5,5%) 

ND 

4/346 

(1,2%) 

D 

1/46 

(2,5%) 

ND 

3/370 

(0,9%) 

D 

00 

- 

ND 

00 

- 

     D: 160 (117.5-225)     

ND: 155 (115-220)  

A4 1 ano 

23/419 

(5,5%) 

5 anos 

40/419 

(9,7%) 

1 ano 

30/421 

(7,1%) 

 

5 anos 

52/421 

(12,6%) 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

130  

(95-180) 

 

 

 

 

190 

(149-22) 5 anos 

< 2 h1 

(5,8%) 

 

5 anos 

> 2 h2 

(14,5%) 

5 anos 

< 2 h1 

(11,1%) 

5 anos 

> 2 h2 

(14,4%) 

A5 <2h1 

5/460 

(2,2%) 

>2h2 

11/374 

(5,9%) 

<2h1 

13/460 

(5,7%) 

>2h2 

7/374 

(3,7%) 

<2h1 

9/460 

(4,0%) 

>2h2 

6/374 

(3,4%) 

<2h1 

3/460 

(1,4%) 

>2h2 

4/374 

(2,2%) 

<2h1 

3/460 

(1,3%) 

>2h2 

1/374 

(0,6%) 

<2h1 

00 

- 

>2h2 

00 

- 

< 2 h: 120  

(40-260) 

≥ 2 h: 225  

(120-1275) 
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Tabela 2. Principais eventos adversos após instituição da terapia de reperfusão dos estudos incluídos na amostra final. Natal/RN, Brasil, 2017 

(n=05). 

Artigo 

Hemorragia 

intracraniana 

Hemorragia não 

intracraniana 
Hemorragia Severa Choque cardiogênico 

TF pré-

hospitalar 

ICPP TF pré-

hospitalar 

ICPP TF pré-hospitalar ICPP TF pré-

hospitalar 

ICPP 

A1 09/939  

(1,0%) 

02/946 

(0,2%) 

 

266/939  

(28,3%) 

236/944 

(25,0%) 

 

- 

41/939  

(4,4%) 

56/944  

(5,9%) 

04/747  

(0,5%)1 

02/758 

(0,3%)1 

A2 02  

(0,5%) 

00 

- 

- - 02/419  

(0,5%) 

8/421 

(2,0%) 

10/419  

(2,5%) 

29/421 

 (7,0%) 

A3  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

D 

00 

- 

ND 

2/370 

(0,6%) 

D 

00 

- 

ND 

00 

- 

D 

3/46 

(7,1%) 

ND 

7/370 

(1,9%) 

D 

6/57 

(10,7%) 

ND 

21/361 

(5,9%) 

A4 N/A N/A N/A N/A      N/A N/A 

A5  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

<2h2 

1/460 

(0,4%) 

>2h3 

1/374 

(0,6%) 

<2h2  

00 

- 

>2h3 

8/374 

(4,4%) 

<2h2 

3/460 

(1,3%) 

>2h3 

7/374 

(3,9%) 

<2h2 

20/460 

(8,9%) 

>2h3 

9/374 

(4,9%) 
Legenda: TF: Terapia Fibrinolítica, ICP: Intervenção Coronariana Percutânea, ICPP - Intervenção Coronariana Percutânea Primária, D: Diabéticos, ND: Não diabéticos, 1: 

Reajuste da dose do fibrinolíticos para metade nos pacientes com mais de 75 anos, 2: Pacientes tratados dentro de duas horas após início dos sintomas, 3: Pacientes tratados de 

2 a 6 horas após o início dos sintomas. 
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1.4.1 Tempo para terapia de reperfusão 

 O objetivo absoluto do tratamento do paciente com IAMCST é promover a reperfusão 

o mais precoce possível, uma vez que esses tratamentos são tempo-dependentes (REDDY, 

KHALIQ, HENNING, 2015). A terapia de reperfusão oportuna é essencial para restaurar 

rapidamente o fluxo coronariano e limitar os danos ocasionados pela necrose miocárdica, seja 

ela farmacológica ou mecânica (DALAL et al., 2013). 

 Os estudos evidenciaram que o tempo despendido entre o início dos sintomas e a 

instituição da terapia de reperfusão foi menor quando adotada a TF pré-hospitalar em 

comparação à ICPP. Percebeu-se ainda uma diminuição na mediana de tempo quando o 

estudo apresentou a população com sintomas até duas horas. 

 Para pacientes que são assistidos logo após o início dos sintomas e que o tempo de 

transferência para centros especializados capaz de realizar a ICPP for prolongado a TF pré-

hospitalar pode representar uma opção terapêutica viável para reduzir o tempo de isquemia 

(BEAULOYE et al., 2016) 

 Um estudo de revisão sistemática com metanálise apresentou que nos pacientes 

tratados nas primeiras horas a recomendação foi a realização da ICPP de acordo com os 

limites de tempo, todavia, a maioria dos pacientes apresentou-se a hospitais que não eram 

capazes de realizar a terapia mecânica, o que destaca esta estratégia de reperfusão como um 

grande desafio em todo o mundo. Por isso, os ensaios recentes demonstram que a TF pré-

hospitalar é valiosa e apresenta como grande vantagem o tempo adquirido desde o início dos 

sintomas até início da reperfusão. De fato, o tempo entre o início dos sintomas até a 

reperfusão é de importância crítica para o resgate do músculo cardíaco (ROULE et al., 2016). 

 

1.4.2 Desfechos primários 

 Para este estudo foram considerados como desfechos primários os eventos ocorridos 

na maioria dos estudos para o período de 30 dias. Diversos ECR demonstraram segurança na 

administração pré-hospitalar da TF com otimização do tempo para início da terapia de 

reperfusão (ARMSTRONG et al., 2013; BONNEFOY et al., 2002; STEG et al., 2003; 

MORROW et al., 2002; GREAT GROUP, 1992; PEDLEY et al., 2003). Uma metanálise com 

ECR relevou que a administração pré-hospitalar diminui em 17% o risco de morte quando 

comparada com a TF hospitalar (MORRISON et al., 2000). 

 Quanto à mortalidade, a TF está associada a taxas semelhantes comparada à ICPP 

quando gerenciadas logo após o início dos sintomas no ambiente pré-hospitalar e ainda 
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maiores taxas de sobrevivência de 1 e 5 anos em comparação à ICPP em populações similares 

(ROULE et al., 2016).  

 Foi observado maior risco de reinfarto e AVE para o grupo que recebeu TF pré-

hospitalar. Em um estudo de metanálise realizado com 23 ECR foi encontrado que os 

pacientes submetidos à ICPP apresentaram taxas mais baixas de reinfarto não fatal e AVE a 

curto prazo quando comparados a pacientes submetidos a TF (KEELEY, BOURA, GRINES, 

2003). Não foi observado nenhum evento de AVE para os grupos ICPP na maioria dos 

estudos (ARMSTRONG et al., 2013; BONNEFOY et al., 2002; STEG et al., 2003). 

 O AVE é uma das complicações que pode acontecer em decorrência do uso da TF. Os 

fatores preditores independentes para a ocorrência do AVE quando administrada a TF são a 

idade avançada, o baixo peso, o sexo feminino, antecedente de doença cerebrovascular e 

hipertensão arterial tanto sistólica como diastólica na admissão (PIEGAS et al., 2015; 

ARMSTRONG et al., 2010). 

O tempo entre o início dos sintomas e a intervenção para reperfusão miocárdica 

também influenciou na mortalidade, mas não na ocorrência de reinfarto não-fatal e AVE. Foi 

observado maior risco de reinfarto para os pacientes diabéticos devido ao processo 

fisiopatológico que ocorre nas coronárias (BONNEFOY et al., 2005). 

 

1.4.3 Principais complicações  

 Em relação a TF pré-hospitalar há um risco menor de choque cardiogênico, entretanto, 

está associado a um aumento do risco para Hemorragia Intracerebral (HI). Foi constatado um 

menor número de complicações hemorrágicas não cerebrais e menor transfusão sanguínea 

com o uso do tenecteplase, que possui maior afinidade pela fibrina e com isso menor risco de 

hemorragias (DALAL et al., 2013; THYGESEN et al., 2012). 

 O risco aumentado de HI levou a uma redução para metade da dose do tenecteplase 

nos paciente com mais de 75 anos, o que diminuiu significativamente a taxa de sangramento 

no grupo TF e levou a taxas semelhantes entre os grupos (ARMSTRONG et al., 2013).   

 O choque cardiogênico se apresenta como complicação ocasionada pelo próprio 

IAMCST em quadros de isquemia extensa ou por complicações mecânicas e geralmente 

ocorre nas primeiras 24 horas (THYGESEN et al., 2012). Observa-se menor número de 

choque cardiogênico na população submetida à fibrinólise pré-hospitalar e o tempo constituiu 

fator protetor para a ocorrência deste quadro neste grupo de reperfusão (ARMSTRONG et al., 

2013; BONNEFOY et al., 2002; STEG et al., 2003). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 Descrever a efetividade do uso da terapia fibrinolítica (TF) no atendimento pré-

hospitalar para o tratamento de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com 

supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST). 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Delinear o fluxo assistencial dos pacientes com IAMCST que utilizaram a TF 

atendidos pelo SAMU e UPA no município de Natal/RN. 

 Identificar as condições clínicas dos pacientes atendidos pelo SAMU e pelas UPA do 

município de Natal antes do uso da TF para tratamento do IAMCST. 

 Caracterizar os desfechos clínicos dos pacientes após o uso da TF. 

 Descrever as principais complicações após o uso da TF para o tratamento pré-

hospitalar do IAMCST. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 Estudo epidemiológico de abordagem quantitativa, do tipo descritivo, analítico, 

observacional, individuado, realizado por meio de um delineamento seccional. 

 Os estudos descritivos são aqueles desenhados para especificar as propriedades, 

características e perfis de comunidades, grupos, pessoas ou qualquer fenômeno que possa ser 

submetido a uma análise. O objetivo é mensurar e coletar informações sobre os conceitos ou 

as variáveis do estudo. São utilizados para mostrar com exatidão as dimensões de um 

fenômeno, acontecimento, comunidade ou contexto (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2013). 

 Para o delineamento seccional são utilizadas amostras representativas da população 

que permitam realizar um retrato “instantâneo” da situação de saúde da clientela ao avaliar 

individualmente os sujeitos que compõem o estudo. É necessário rigor no estabelecimento da 

amostra e uma clara delimitação da população de estudo (ALMEIDA FILHO, 2013). 

  

3.2 LOCAL 

 O estudo foi realizado junto ao SAMU e as UPA do município de Natal, capital do 

estado do RN, bem como nos serviços referenciados como portas de entrada daquelas 

unidades estudadas, a saber: Hospital Memorial, Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Hospital Estadual Dr. Ruy Pereira, Hospital do Coração, Hospital Municipal de Natal, 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital Natal Center e Hospital Dr. José Pedro 

Bezerra. 

 A assistência pré-hospitalar pode ser ofertada por serviço pré-hospitalar móvel ou fixo, 

que são constituídos pelos serviços do SAMU, UPA e Sala de Estabilização (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2012a). Para fins desse estudo o SAMU foi considerado como serviço pré-

hospitalar móvel e as UPA como serviço pré-hospitalar fixo, por representarem os serviços 

que possuem acesso à TF no município estudado. 

 As Salas de Estabilização não foram incluídas neste estudo pela ausência dessas 

unidades na realidade analisada, porém, constituem locais de saúde que devem atender o 

paciente grave em municípios de grandes distâncias e/ou isolamento geográfico considerados 

como vazios assistenciais para os serviços de urgência e emergência (BRASIL, 2013b). 

 Assim, esse estudo foi realizado junto ao SAMU Natal e UPA do mesmo município, 

denominadas: UPA José Jorge Maciel, conhecida como UPA Potengi, denominação que será 

utilizada para este estudo, UPA Pajuçara e UPA Cidade da Esperança. 
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 O SAMU Natal foi implantado em 2004, é responsável por assistir à população da 

capital do estado, estimada em 885.180 habitantes em 2017 (BRASIL, 2017b). Realizou no 

ano de 2016 63.093 atendimentos, destes 32.450 de natureza clínica que envolveu os 

atendimentos aos pacientes com diagnóstico de IAMCST. 

 Para o atendimento a esta população o serviço conta com 12 unidades móveis 

terrestres, quando nove destas são do tipo USB e três USA. A cobertura de sua área de 

atuação é realizada por estas unidades que se encontram descentralizadas em pontos de apoio 

para otimizar o tempo-resposta no atendimento às vítimas.  

 Há quatro UPA implantadas em funcionamento no município de Natal, portanto, 

apenas mais uma além das três incluídas neste estudo. Trata da UPA Dr. Leônidas Ferreira 

que foi inaugurada em agosto de 2017, razão pela qual não foi incluída neste estudo, em 

decorrência de sua inexistência no período adotado para coleta dos dados desta pesquisa. 

 A UPA Pajuçara está localizada na zona norte de Natal, foi inaugurada em junho de 

2010, é caracterizada como unidade Porte II e sua estrutura física possui dez leitos para 

observação de pacientes adultos e três pediátricos. A UPA Esperança está localizada na zona 

oeste do município, iniciou suas atividades em janeiro de 2014, classificada como Unidade de 

Porte III. Em sua estrutura conta com uma sala com cinco leitos de cuidados semi-intensivos, 

15 leitos para observação adulta e sete para pediátrica. Já a UPA Potengi foi inaugurada em 

março de 2016, está localizada na zona norte de Natal, classificada como Porte II, dispõe de 

dez leitos para observação adulta e seis para pediátrica. 

 O estudo também foi realizado nos serviços que receberam pacientes encaminhados 

pelos serviços pré-hospitalares para continuidade ao tratamento, são eles: Hospital Memorial, 

Hospital Universitário Onofre Lopes, Hospital Estadual Dr. Ruy Pereira, Hospital do 

Coração, Hospital Municipal de Natal, Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Natal Hospital 

Center e Hospital Dr. José Pedro Bezerra. 

 Todos esses hospitais estão localizados no município de Natal/RN. O Hospital 

Memorial, Hospital do Coração e Natal Hospital Center são serviços que prestam assistência 

tanto particular, quanto a pacientes conveniados ao SUS. Todos os outros serviços atendem 

exclusivamente pacientes conveniados ao SUS. O Hospital Universitário Onofre Lopes faz 

parte da rede de assistência federal; o Hospital Estadual Dr. Ruy Pereira, Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel e Hospital Dr. José Pedro Bezerra estão inseridos na rede estadual de saúde 

do Rio Grande do Norte; enquanto o Hospital Municipal de Natal faz parte da rede de atenção 

municipal. 
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3.3 PERÍODO DE COLETA DE DADOS 

 Os dados foram coletados entre os meses de março e outubro de 2017, por meio dos 

dados constantes nas fichas da Central de Regulação Médica das Urgências do SAMU Natal e 

dos prontuários dos pacientes das UPA Potengi, Pajuçara e Cidade da Esperança, além dos 

serviços considerados porta de entrada dos pacientes encaminhados referentes aos 

atendimentos realizados entre o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Para a UPA 

Potengi, a coleta de dados foi realizada no período referente aos meses de março a dezembro 

de 2016 devido a inauguração desta unidade ter ocorrido em 04 de março daquele ano. 

 O período de início da coleta de dados adotado para este estudo se justifica em razão 

da publicação da Portaria nº. 2.777/2014 do Ministério da Saúde, que regulamentou o uso e 

financiamento da TF, publicada em dezembro de 2014. O período final está relacionado ao 

ano anterior ao início da coleta dos dados.  

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 A população desse estudo foi constituída por todos os prontuários dos pacientes 

atendidos pelos serviços pré-hospitalares fixos e móveis elencados, pertencentes à Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências do município de Natal, com diagnóstico médico de 

IAMCST. 

 A amostra foi extraída dessa população de forma censitária, composta por todos os 

prontuários dos pacientes com diagnóstico de IAMCST que utilizaram a TF, atendidos pelo 

SAMU Natal, UPA Potengi, UPA Pajuçara e UPA Cidade da Esperança dentro do período 

estudado. 

 Os diagnósticos de IAMCST foram considerados a partir dos registros dos 

profissionais médicos que os atestaram após avaliação da sintomatologia clínica associada à 

alteração eletrocardiográfica com supradesnivelamento do segmento ST, bem como as 

alterações dos biomarcadores de necrose miocárdica constatados pelo serviço pré-hospitalar, 

de acordo com anotações nos prontuários dos pacientes atendidos pelo SAMU ou UPA.  

 Portanto, foram incluídos os prontuários dos pacientes atendidos pelos serviços pré-

hospitalares com diagnóstico de IAMCST de ambos os sexos, de todas as idades e que 

utilizaram a TF.  

 Foram excluídos prontuários e fichas não localizados, com registros incompletos, 

ilegíveis e inconclusivos para o diagnóstico do IAMCST, bem como aqueles cuja instituição 

não autorizou a coleta de dados. Também foram excluídos os prontuários dos pacientes do 

serviço pré-hospitalar móvel quando o paciente já estava assistido por outra unidade de saúde. 
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 Não foram excluídos deste estudo os prontuários ou fichas que não apresentaram o 

desfecho do atendimento devido ao pequeno quantitativo de fichas do SAMU com tal 

descrição, uma vez que tais registros continham informações relevantes para os objetivos 

específicos deste estudo. 

 Foi realizado o acompanhamento do registro dos prontuário dos pacientes incluídos na 

amostra final encaminhados para outras unidades, sejam elas UPA ou hospitais, para 

continuidade do tratamento. Assim, os prontuários dos pacientes atendidos por outras 

unidades foram analisados para complementação da coleta dos dados com estabelecimento do 

desfecho.  

 Os desfechos clínicos considerados para este estudo foram: melhora clínica, reinfarto, 

IAM refratário e óbito. A melhora clínica foi considerada para este estudo quando o paciente 

apresentou descrição de melhora clínica e/ou reversão dos sinais e sintomas apresentados na 

admissão antes da TF, assim foi possível detalhar e caracterizar a melhora clínica apresentada 

pelos pacientes.  

 Foi considerado reinfarto um IAM que ocorreu dentro de até 28 dias após o infarto 

incidente e IAM refratário quando ocorreu após 28 dias com base na V Diretriz da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia sobre tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnível 

do segmento ST (PIEGAS, et al., 2015). O óbito foi considerado quando registrado pela 

equipe médica e/ou de enfermagem. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 Os dados foram coletados de fontes secundárias, a partir das fichas de atendimento e 

dos prontuários dos pacientes atendidos pelos serviços estudados. A coleta foi realizada com 

busca de informações desde a admissão do paciente com o diagnóstico de IAMCST e decisão 

terapêutica até o desfecho, seja na unidade pré-hospitalar ou na unidade em que o paciente foi 

encaminhado.  

 A coleta foi realizada em duas etapas, a saber: 1) Coleta de dados das fichas ou 

prontuários dos pacientes atendidos pelos serviços pré-hospitalares fixo e móvel (SAMU ou 

UPA) no período da pesquisa; e 2) Coleta de dados nos prontuários dos pacientes na(s) 

unidade(s) porta de entrada. 

 A primeira etapa foi realizada no SAMU e nas UPA. Para todos os pacientes que 

utilizaram a TF foi necessário o preenchimento de fichas de controle do medicamento 

identificada como “Estratégia de Reperfusão Química - Tenecteplase” (ANEXO A). Essas 

fichas ficam disponíveis no setor Farmácia dos respectivos serviços e são padronizadas por 
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orientação da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN. 

Nelas constam dados referentes a identificação do paciente, data do atendimento e 

protocolo/ocorrência, que oportunizou a localização dos prontuários ou fichas de atendimento.  

 Assim, primeiro foram identificados os pacientes que utilizaram a TF por meio do 

levantamento do controle das farmácias para uso de TF e logo após foram identificados seus 

respectivos prontuários. 

 No SAMU a identificação dos prontuários foi realizada por meio de busca no sistema 

informatizado da Central de Regulação Médica das Urgências, enquanto que nas UPA os 

prontuários foram localizados no arquivo de cada unidade. A coleta de dados nas unidades foi 

realizada mediante contato prévio com os profissionais responsáveis pelos setores (Central de 

Regulação Médica das Urgências ou arquivo das UPA) e agendamento de horários. Os 

prontuários foram selecionados com base nos critérios de inclusão e exclusão adotados para 

definir a amostra final e foram utilizados instrumentos próprios para cada etapa. 

 Para a coleta de dados na primeira etapa foi utilizado um instrumento elaborado para 

fins desse estudo (APÊNDICE A), que abordou as variáveis sociodemográficas e clínicas. 

Foram consideradas as seguintes variáveis sociodemográficas: idade, sexo, raça, naturalidade, 

local de residência, grau de escolaridade, estado civil e ocupação. As variáveis clínicas 

incluídas foram: tempo de internação, motivo de alta, diagnóstico de IAMCST, 

comorbidades, antecedentes pessoais, medicamentos utilizados pelo paciente, sinais e 

sintomas antes da TF, tratamento medicamentoso realizado pelo serviço pré-hospitalar, tempo 

de desconforto na admissão, características do desconforto, condutas de reperfusão 

miocárdica e justificativa da escolha, tempo entre dor e TF, tempo entre acionamento do 

serviço e TF, complicações após o uso da TF, desfecho clínico (condições clínicas após TF) e 

fluxo (porta de entrada). 

 A segunda etapa da coleta foi realizada nas unidades que receberam os pacientes 

encaminhados pelos serviços pré-hospitalares (SAMU e UPA) para continuidade ao 

tratamento. Os dados foram coletados nos prontuários com os registros desde a admissão dos 

pacientes até o desfecho na unidade, fosse alta, transferência ou óbito. Na ocorrência do 

paciente ter sido transferido para mais de um serviço de saúde, a coleta de dados foi realizada 

em todos aqueles até obtenção do desfecho. A coleta de dados foi realizada mediante contato 

prévio com os profissionais responsáveis pelo setor de arquivo dos prontuários de cada 

unidade com agendamento de horário.  

 Nesta segunda etapa foi utilizado outro instrumento especificamente elaborado para 

este fim (APÊNDICE B), que possibilitou a complementação da coleta dos dados 
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sociodemográficos, além das variáveis clínicas referentes ao tempo de internação, motivo de 

alta, comorbidades e antecedentes pessoais, medicamentos utilizados pelo paciente, 

complicações após o uso da TF e desfecho clínico do paciente na unidade porta de entrada. 

 Assim, houve caracterização do desfecho clínico de todos os pacientes no final de sua 

internação, seja no ambiente pré-hospitalar ou nos serviços de saúde os quais foram 

encaminhados. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 Os dados coletados geraram um banco que foi organizado em planilha com uso do 

programa Microsoft Excel® 2010, submetido à análise estatística por meio do programa 

Statistic Package for Social Sciences - SPSS® versão 20.0. 

 Para descrição das variáveis e seus padrões de distribuição foram utilizadas 

frequências e medidas de tendência central, enquanto que para análise multivariada foram 

aplicadas medidas de associação (teste qui-quadrado). O nível de significância adotado foi de 

0,05 (p < 0,05). 

 

3.7 APRECIAÇÃO ÉTICA 

 Inicialmente foram encaminhados ofícios para o SAMU e as UPA para autorização e 

consentimento da pesquisa com explicação dos objetivos e método da pesquisa, além da sua 

relevância no contexto da saúde pública. 

 O Protocolo de Pesquisa deste estudo foi aprovado em seus aspectos éticos e 

metodológicos pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte sob parecer nº. 1.762.797 e CAAE nº. 59963416.5.0000.5537 (ANEXO B), de acordo 

com a Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde 

que trata da pesquisa com seres humanos para avaliação dos seus aspectos éticos e 

metodológicos (BRASIL, 2012b).  

 Foram solicitadas autorizações às instituições SAMU Natal, UPA Potengi, UPA 

Pajuçara, UPA Cidade da Esperança, Hospital Memorial, Hospital Universitário Onofre 

Lopes, Hospital Estadual Dr. Ruy Pereira, Hospital do Coração, Hospital Municipal de Natal, 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital Natal Center e Hospital Dr. José Pedro 

Bezerra por meio de um Termo de Concessão e uma Carta de Anuência para uso do nome das 

instituições na divulgação dos resultados obtidos (ANEXOS C, D, E, F, G, H, I, J L, M, N e 

O). 
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4 RESULTADOS 

 Em relação aos atendimentos realizados a pacientes com IAMCST, após o 

levantamento das fichas “Estratégia de Reperfusão Química - Tenecteplase” foram 

identificados os prontuários de pacientes e após localização nos arquivos e mediante aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão foi obtida a amostra final, conforme demonstrado na 

Figura 1. 

 
Figura 1. Processo de composição amostral para o estudo. 

 

 Vários prontuários das UPA não foram localizados em razão do sistema de 

organização daquelas unidades e pelo armazenamento em outras unidades de saúde, uma vez 

que as UPA não possuem estrutura física destinada para arquivamento de documentos.  

 No SAMU Natal foram considerados os prontuários dos pacientes que o serviço 

realizou atendimento em caráter primário, quando não foram considerados os casos de 

transferência de pacientes. O número reduzido de atendimentos realizados pela UPA Potengi 

justifica-se pelo início do seu funcionamento em março de 2016. 

 A Tabela 3 apresenta o fluxo dos pacientes nos serviços pré-hospitalares. Dos 

pacientes que receberam alta no atendimento pré-hospitalar todos foram atendidos por uma 

UPA, quando nenhum paciente atendido pelo SAMU recebeu alta por este serviço. Dos 

pacientes transferidos, três prontuários não foram localizados nas unidades de saúde que os 

receberam. 

 Dos atendimentos realizados pelo SAMU, 83,33% foram encaminhados para outros 

serviços de saúde, dentre eles hospitais ou UPA, 16,67% foram à óbito e nenhum paciente 

recebeu alta. Já nas UPA, 36,36% dos pacientes foram encaminhados para hospitais, 50% 

receberam alta e 13,64% foram à óbito. 
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Tabela 3. Fluxo dos pacientes com IAMCST atendidos pelo serviço pré-hospitalar e 

transferências por natureza do serviço encaminhado. Natal/RN, 2018 (n=53). 

Variáveis n % 

Fluxo dos pacientes no serviço pré-hospitalar  

     Alta   

     Transferência 

     Óbito 

     Sem resposta 

 

22 

20 

07 

04 

 

41,51 

37,73 

13,21 

7,55 

Fluxo dos pacientes transferidos (n=20) 

     Hospitais públicos estaduais 

     Hospitais privados conveniados ao Sistema Único de Saúde 

     Hospital público federal 

     Serviços de saúde municipais 

 

08 

07 

03 

02 

 

40,00 

35,00 

15,00 

10,00 

Legenda: IAMCST: Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. 

 

 O número médio de dias de internação nas unidades de atendimento pré-hospitalar foi 

de 4,35 dias, com tempo mínimo e máximo de 0,21 e 18 dias, respectivamente (Tabela 4). 

 Em relação aos aspectos demográficos, devido ao grande número de registros 

incompletos ou ausentes, apenas as variáveis sexo e a idade obtiveram amostra satisfatória. A 

Tabela 4 apresenta a caracterização demográfica e clínica da amostra estudada e a Tabela 5 o 

tratamento farmacológico instituído, dentre eles a TF. 

  

Tabela 4. Características clínicas e demográficas dos pacientes com IAMCST atendidos com 

                 uso de TF pelos serviços pré-hospitalares de urgência. Natal/RN, 2018 (n=53). 

Variáveis n % 

Sexo 

     Masculino 

     Feminino 

Idade 

    Até 58 anos 

    Acima de 58 anos 

Comorbidades/ Hábitos de vida/Antecedentes pessoais* 

     Hipertensão Arterial Sistêmica 

     Diabetes Mellitus 

     Tabagista 

     Sedentarismo 

     Etilista 

     Doença arterial coronariana 

     Dislipidemia 

     Outros  

Sinais e sintomas na admissão* 
     Precordialgia 

     Sudorese 

     Dispnéia 

 

38 

15 

 

29 

24 

 

36 

21 

20 

17 

10 

10 

08 

21 

 

44 

19 

15 

 

71,70 

28,30 

 

54,72 

45,28 

 

73,47 

42,86 

40,82 

34,69 

20,41 

20,41 

16,33 

42,86 

 

84,62 

36,54 

28,85 
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     Hipertensão arterial 

     Náusea 

     Mal-estar 

     Êmese 

     Taquipneia 

     Palidez cutânea 

     Alteração do nível de consciência 

     Pele fria 

     Hipotensão 

     Taquicardia 

     Outros 

Característica do desconforto torácico* 

     Precordialgia 

     Irradiação para o membro superior esquerdo 

     Dor torácica 

     Epigastralgia 

     Queimação 

     Cervical 

     Entalo 

     Dorso 

     Dor no peito direito 

10 

09 

09 

07 

04 

04 

03 

03 

03 

03 

08 

 

31 

10 

09 

08 

04 

03 

02 

02 

01 

19,23 

17,31 

17,31 

13,46 

7,69 

7,69 

5,77 

5,77 

5,77 

5,77 

15,38 

 

70,45 

22,72 

20,45 

18,18 

9,09 

6,81 

4,54 

4,54 

2,27 

Legenda: *Alguns prontuários não apresentaram registros de dados. Item admite mais de uma 

resposta. IAMCST: Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. 

 

 Tabela 5. Terapia fibrinolítica instituída e tratamento farmacológico no primeiro 

atendimento dos casos de IAMCST no atendimento pré-hospitalar. Natal/RN, 

2018 (n=53). 

Variáveis n % 

Terapia fibrinolítica 

     Tenecteplase 

Tratamento farmacológico no primeiro atendimento  

     Aspirina                               

     Clopidogrel 

     HBPM 

     Morfina 

     Isordil 

     Oxigênio 

     Captopril 

     Metoprolol 

     Propanolol 

     Ranitidina 

     Dipirona 

     HNF 

     Nitroglicerina 

     Tramal 

     Atenolol 

     Omeprazol 

     Ceftriaxona 

 

53 

 

51 

47 

37 

32 

27 

25 

13 

08 

07 

05 

05 

04 

04 

04 

04 

02 

02 

 

100,00 

 

96,23 

88,68 

69,81 

60,38 

50,94 

47,17 

24,53 

15,09 

13,21 

9,43 

9,43 

7,55 

7,55 

7,55 

7,55 

3,77 

3,77 
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     Outros 10 18,90 

Legenda: IAMCST: Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. 

 

 As Tabelas 6 e 7 estão relacionadas aos tempos isquêmicos. E observa-se que ao 

categorizar por intervalos de tempos, observou-se que 85,18% dos pacientes foram 

reperfundidos com tempo de desconforto torácico maior que 3 horas (Tabela 7): 

  

Tabela 6. Tempos sintoma-porta, sintoma-reperfusão, porta-agulha e acesso à ICP após TF           

       no atendimento do IAMCST pré-hospitalar. Natal/RN, 2018 (n=53). 

Variáveis Mínimo Máximo Mediana DP CV 

Tempo sintoma-porta* 30*1 1560*1 180*1 274,27*1 104,15*1 

Tempo sintoma-reperfusão* 90*1 1.685*1 300*1 408,34*1 92,05*1 

Tempo porta-agulha* 10*1 1.130*1 160*1 264,59*1 108,37*1 

Tempo de acesso à ICP após TF* 0,42*2 23*2 6,5*2 4,59*2 61,65*2 

Legenda: *Alguns prontuários não apresentaram registros de dados, ICP: intervenção 

coronariana percutânea, TF: terapia fibrinolítica; *1 Tempo em minutos, *2 Tempo em dias; 

DP: desvio padrão, CV: coeficiente de variação. 

    

Tabela 7. Intervalos de tempo sintoma-porta, sintoma-reperfusão, porta-agulha no 

atendimento do IAMCST pré-hospitalar. Natal/RN, 2018 (n=53). 

Variáveis n % 

Tempo sintoma-reperfusão* 

     Até 3 horas 

     3 - 6 horas 

     Acima de 6 horas 

  

04 

 

13,33 

 11 36,67 

 15 50,00 

Tempo porta-agulha* 

     ≤ 30 minutos 

     > 30 minutos 

  

04 

 

10,00 

 36 90,00 

Legenda: *Alguns prontuários não apresentaram registros de dados. 

 

 Relacionado à escolha da TF, observou-se que em apenas 39,62% dos prontuários 

houve registro do motivo da escolha e todos estavam relacionados à indisponibilidade de 

recebimento pelo serviço capaz de realizar a ICPP, ou seja, pelo serviço de hemodinâmica, 

como apresenta a Tabela 8. 

  

Tabela 8. Justificativa para escolha da TF dos pacientes com IAMCST atendidos pelos 

serviços pré-hospitalares. Natal/RN, 2018 (n=53). 

Justificativa para escolha da TF* n % 

Sem vaga na hemodinâmica 06 28,57 
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Sem vaga na UTI 

Hemodinâmica sem médico 

Sem contato com a hemodinâmica 

Tempo insuficiente para hemodinâmica 

Orientação para realizar terapia fibrinolítica 

Demora do atendimento na hemodinâmica 

06 

04 

02 

01 

01 

01 

28,57 

19,05 

9,52 

4,76 

4,76 

4,76 

Legenda: *Alguns prontuários não apresentaram registros de dados. TF: terapia fibrinolítica; 

UTI: Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 Como a efetividade da TF que para este estudo foi relacionada ao desfecho final, as 

Tabelas 9 e 10 apresentam os desfechos encontrados e a caracterização da melhora clínica.  

 

Tabela 9. Desfecho clínico dos atendimentos dos casos de pacientes com IAMCST com uso 

de TF. Natal/RN, 2018 (n=47). 

Desfechos* n % 

Melhora clínica 

Óbito 

Infarto Agudo do Miocárdio refratário 

Reinfarto 

35 

09 

02 

01 

74,47 

19,15 

4,25 

2,13 

Legenda: *Alguns prontuários não apresentaram registros de dados. IAMCST: Infarto Agudo 

do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, TF: Terapia Fibrinolítica. 

 

Tabela 10. Caracterização do desfecho melhora clínica dos atendimentos dos casos de 

pacientes com IAMCST com uso de TF. Natal/RN, 2018 (n=35). 

Variáveis* n % 

Reversão da precordialgia 

Reversão do sudorese 

Reversão do supradesnivelamento do segmento ST 

Reversão da dispneia 

Reversão da hipotensão 

Reversão da náusea/êmese 

Reversão da hipertensão 

Melhora da precordialgia 

Melhora do nível de consciência 

24 

07 

05 

03 

02 

02 

01 

01 

01 

68,57 

20,00 

14,28 

8,57 

5,71 

5,71 

2,86 

2,86 

2,86 

Legenda: *Item admite mais de uma resposta. IAMCST: Infarto Agudo do Miocárdio com 

supradesnivelamento do segmento ST, TF: Terapia Fibrinolítica. 

 

 O desfecho final óbito foi observado em 19,15% dos pacientes, quando 77,77% destes 

ocorreram ainda no ambiente pré-hospitalar. Todavia 57,14% dos pacientes já foram 

admitidos com sinais de instabilidade hemodinâmica antes da TF com registro de desconforto 

respiratório em todos. A variável tempo não pôde ser relacionada ao desfecho óbito devido à 

ausência de dados em 71,43% dos prontuários. 



45 
 

 O desfecho óbito foi maior nas mulheres (28,57%), quando comparado aos pacientes 

do sexo masculino (15,15%) ou à população total (19,15%). Observou-se maior frequência 

em mulheres de diabetes (53,33% versus 34,21%) e hipertensão arterial (80,00% versus 

63,16%) comparadas aos homens, respectivamente. 

 O desfecho óbito foi relacionado ao atraso na TF com taxa de 38,18% na população 

com mais de 3 horas entre o desconforto torácico e a TF e o IAM refratário foi observado em 

19,09% desses pacientes. Todos os pacientes deste estudo que foram tratados com TF no 

período menor que 3 horas alcançaram o desfecho de melhora clínica o que diminuiu 

proporcionalmente quando esse intervalo foi de 3 a 6 horas e maior que 6 horas com taxas de 

70% e 63,63% respetivamente 

 A Tabela 11 apresenta os cruzamentos entre os desfechos finais e as principais 

características gerais dos pacientes. Observou-se que quando o tempo sintoma-reperfusão foi 

menor que 3 horas, todos os pacientes apresentaram melhora clínica.  

 

Tabela 11. Desfecho final versus as principais características gerais dos pacientes atendidos 

                   com IAMCST tratados com TF. Natal/RN, 2018 (n=53). 

Variáveis* Melhora 

clínica 

n (%) 

Óbito 

 

n (%) 

IAM 

refratário 

n (%) 

Reinfarto 

 

n (%) 

Total 

 

n (%) 

 

p 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

25 (75,76) 

10 (71,43) 

 

05 (15,15) 

04 (28,57) 

 

02 (6,06) 

--- 

 

01 (3,03) 

--- 

 

33 (100) 

14 (100) 

 

0,528 

Idade 

   ≤ 75 anos 

   > 75 anos 

 

32 (76,19) 

03 (60,00) 

 

07 (16,67) 

02 (40,00) 

 

02 (4,76) 

--- 

 

01 (2,38) 

--- 

 

42 (100) 

05 (100) 

 

0,618 

Serviço pré-

hospitalar 

   SAMU 

   UPA Esperança 

   UPA Potengi 

   UPA Pajuçara 

 

 

02 (66,67) 

18 (75,00) 

04 (66,66) 

11 (78,57) 

 

 

01 (33,33)  

05 (20,83) 

01 (16,67) 

02 (14,29) 

 

 

--- 

01 (4,17) 

01(16,67) 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

01 (7,14) 

 

 

03 (100)  

24 (100) 

06 (100) 

14 (100) 

 

 

0,750 

Tempo sintoma-

porta* 

    ≤ 2 h 

    > 2 h 

 

 

08 (72,73) 

15 (71,43)  

 

 

01 (9,09) 

05 (23,81) 

 

 

02 (18,18) 

--- 

 

 

--- 

01 (4,76) 

 

 

11 (100) 

21 (100) 

 

 

0,159 

Tempo sintoma-

reperfusão* 

    > 3 h 

    3 - 6 h 

    > 6 h 

 

 

04 (100) 

07 (70,00) 

07 (70,00) 

 

 

--- 

02 (20,00) 

02 (20,00) 

 

 

--- 

01 (10,00) 

01 (10,00) 

 

 

--- 

--- 

--- 

 

 

04 (100) 

10 (100) 

10 (100) 

 

 

0,809 

 

 

Tempo porta-

agulha* 
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Legenda: *Alguns prontuários não apresentaram registros completos de dados, IAMCST: 

Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, TF: Terapia 

Fibrinolítica. 

 

 Do total de pacientes 15,68% apresentaram alteração do nível de consciência, 

entretanto, são apenas dados sugestivos de hemorragia intracraniana, pois não se pode afirmar 

que houve ocorrência de sangramento pela ausência de registros de exames de imagem que 

confirmassem tal ocorrência (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Complicações após a TF para tratamento no IAMCST. Natal/RN, 2018 (n=53). 

Complicações após a administração da TF* n % 

Nenhuma 

Rebaixamento do nível consciência 

Insuficiência respiratória 

Parada cardiorrespiratória 

Bradicardia 

Hipotensão 

Edema agudo de Pulmão 

Hematoma 

Sangramento oral 

Arritmia 

Choque cardiogênico 

Choque séptico 

Diminuição da hemoglobina 

Dispneia 

Epigastralgia 

Epistaxe 

Equimose 

Hematúria 

Hemoptise 

Hipóxia 

Necessidade de hemotransfusão 

Sangramento uretral 

Taquicardia ventricular 

31 

08 

05 

04 

03 

03 

02 

02 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

60,78 

15,68 

9,80 

7,84 

5,88 

5,88 

3,92 

3,92 

3,92 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

1,96 

Legenda: *Alguns prontuários não apresentaram registros completos de dados. 

 

5 DISCUSSÃO 

 Como forma de organizar a discussão dos resultados obtidos nesse estudo, esta seção 

está estruturada em subseções que abordarão o fluxo dos pacientes atendidos, a caracterização 

    ≤30min 

    >30min 

03 (75,00) 

24 (77,42) 

01 (25,00) 
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--- 
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--- 

04 (100) 

31 (100) 

0,809 
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TF*  
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    Sim 
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01 (3,70) 

01 (5,56) 

 

 

--- 

01 (5,56) 

 

 

27 (100) 

18 (100) 
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clínica e demográfica dos sujeitos estudados, o uso da TF com destaque para os aspectos 

relacionados ao tempo, critérios de escolha da modalidade, sua efetividade, principais 

ocorrências após o  uso do fibrinolítico, acesso a ICP pós TF e limitações desse estudo.  

 

5.1 FLUXO DOS PACIENTES NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 Dos pacientes deste estudo, observou-se que a maioria recebeu atendimento pelas 

UPA (88,68%) e apenas 11,32% foram atendidos pelo SAMU. O número reduzido de 

pacientes atendidos pelo SAMU pode ser justificado pelo fatos das equipes do serviço móvel 

aguardarem chegar nas UPA ou no serviço hospitalar para que a TF fosse administrada. 

 A recente Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o IAMCST destaca 

que os objetivos da TF pré-hospitalar são de abreviar o tempo de isquemia miocárdica aguda, 

reduzir área do IAM e que quanto mais precoce for a administração menores serão a 

mortalidade e complicações imediatas e tardias (PIEGAS, et al., 2015). 

 É imprescindível que a gestão e núcleos de treinamento dos serviços busquem 

capacitar e sensibilizar os profissionais sobre a relação inversa que há entre o tempo para 

administração da terapia de reperfusão e mortalidade nos pacientes com IAMCST. 

 Com relação ao fluxo, observou-se que 41,51% receberam alta ainda no serviço pré-

hospitalar, 37,73% dos pacientes foram transferidos para outros serviços de saúde, como os 

hospitais ou mesmo UPA e 13,21% foram a óbito ainda no serviço pré-hospitalar. 

 Dos pacientes transferidos para outros serviços não se observou diferenças de 

desfechos relacionados ao tipo de hospital, mesmo com o fato do hospital federal ser o único 

serviço a possuir hemodinâmica capaz de realizar a ICP. As transferências foram realizadas 

principalmente para leitos de UTI ou unidades de hemodinâmica para realização de 

cateterismo cardíaco e após o procedimento deram continuidade ao tratamento nestas 

unidades.  

 Foi observado inexistência de alta pelo SAMU, o que se deve a característica móvel 

do serviço e impossibilidade de assistir o paciente por um período mais longo que aquele 

destinado à assistência e transporte.  

 Já nas UPA observou-se que muitos pacientes receberam alta. A UPA pode assistir o 

paciente por período de até 24 horas com monitoramento do seu quadro (BRASIL, 2017c), 

todavia, estes acabam por não serem transferidos e permanecem nestas unidades, mesmo sem 

garantia da assistência necessária pelos recursos limitados que oferecem. 

 Ao observar o cenário de saúde pública no município de Natal, é comum encontrar a 

permanência de pacientes nos serviços das UPA por período maior que o preconizado, 
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principalmente pela insuficiência de leitos nos hospitais municipais, estaduais e federais que 

poderiam recebê-los. 

 Neste estudo, o número de dias de internação nas unidades de atendimento pré-

hospitalar foi maior que 24 horas, com permanência dos pacientes em média por 4,35 dias. Os 

pacientes admitidos pelas UPA devem permanecer por até 24 horas nestas unidades devido à 

possibilidade de resolução clínica limitada que possuem. Entretanto os pacientes com 

IAMCST que possuem quadro grave ou potencialmente grave permanecem internados nas 

UPA por um período maior que o preconizado pela própria portaria que institui estas 

unidades.  

 É necessário que os órgãos públicos de saúde revejam a qualidade da assistência 

oferecida aos portadores de SCA no município de Natal, bem como o acesso que a população 

possui aos serviços de saúde. As UPA e o SAMU constituem serviços fundamentais na 

assistência ao paciente com IAMCST por aproximarem os serviços à população e diminuírem 

o tempo de isquemia tão importante para o prognóstico nesses casos. Todavia, o sistema de 

saúde precisa funcionar adequadamente para que seja garantida a continuidade da assistência 

com qualidade e diminuição da morbimortalidade desta população. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E CLÍNICA 

 Estudos de caracterização da população que apresenta o quadro IAMCST são 

realizados frequentemente em diversas regiões para que seja possível compreender o perfil 

desses pacientes e assim identificar quais os fatores de risco que podem estar associados ao 

desenvolvimento desta doença em determinada população, uma vez que os aspectos 

biológicos, sociais e culturais podem interferir no desenvolvimento das DCV (BORBA; 

LEMOS; HAYASIDA, 2015; LANAS, et al., 2007). 

 Observou-se predominância do sexo masculino com 71,70% dos casos, cuja idade 

média dos pacientes foi de 57,36 anos. Estudo retrospectivo realizado na região sudeste 

brasileira corrobora com dados encontrados neste estudo que apresenta maior prevalência do 

sexo masculino, o que também corrobora com dados brasileiros e internacionais (BAGAI, et 

al., 2014; FONSECA, et al., 2013; PANDURANGA, et al., 2012).  

 Estudo realizado na América Latina em 2007 na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, 

Guatemala e México considerou o IAM como um distúrbio de idosos, pois a mortalidade foi 

maior em indivíduos acima dos 65 anos. O risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares aumenta em consonância com a idade, pois quanto maior o tempo de 
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exposição aos fatores de risco, maior a probabilidade de ocorrência de um evento 

cardiovascular (LANAS, et al., 2007).  

 A idade média global dos pacientes com IAMCST em estudo realizado no Oriente 

Médio foi de 50 anos (PANDURANGA, et al., 2012). Em países em desenvolvimento a 

exposição aos fatores de riscos cardiovasculares acomete cada vez mais jovens, o que reflete 

na ocorrência precoce do IAMCST, aumento das complicações e mortes súbitas (BORBA; 

LEMOS; HAYASIDA, 2015). 

 Independentemente da idade, há a necessidade de serem adotadas medidas para 

modificação do estilo de vida da população com o objetivo de controlar ou diminuir os fatores 

de risco modificáveis. É necessário incentivo por meio de políticas públicas e ações sociais 

que gerem impacto na sociedade e sensibilize a população para a adoção de estratégias que 

previnam doenças e promovam o seu estado de saúde.  

 Dentre as características clínicas da amostra deste estudo, as principais comorbidades 

apresentadas foram Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (73,47%) e Diabetes Mellitus (DM) 

(42,86%) e hábitos de vida foram o tabagismo (40,82%) e sedentarismo (34,69%). Esses são 

fatores de riscos para o desenvolvimento de IAM em conjunto com a dislipidemia, histórico 

de doença coronariana e a obesidade que também foram observadas neste estudo (MENDES; 

MIRANDA, 2016) 

 A HAS foi a principal comorbidades encontrada, o que converge ao fato de que a 

prevalência de HAS no Brasil é alta e são baixas as taxas de controle pressórico nos 

hipertensos (PONTES-NETO, et al., 2008). O DM também apresentou valores expressivos 

em relação ao perfil clínico dos pacientes e dados revelaram que nos Estados Unidos da 

América aproximadamente 23% dos pacientes com IAMCST também possuem DM 

(O´GARA, et al., 2013). 

 O hábito de fumar apresentou-se prevalente em quase metade da população. Estudo 

brasileiro também apresentou número de mulheres tabagistas expressivamente maior em 

relação aos homens. Nas mulheres, o hábito de fumar aumenta em média quatro vezes o risco 

de desenvolver um IAM e esse fato torna-se ainda mais preocupante ao somar com as taxas 

mais elevadas de mortalidade no subgrupo feminino (PEREIRA; BARRETO; PASSOS, 

2008). 

 Pôde-se observar que o IAMCST foi uma complicação decorrente de indivíduos que já 

possuíam alguma doença cardiovascular ou considerada fator de risco para as DCV, vale 

destacar que o controle desses fatores de risco são responsáveis por diminuir 50% da 

mortalidade por DCV (MANSUR; FAVARATO, 2012).  
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 Relacionado ao uso da TF em pacientes com IAMCST, estudos anteriores 

apresentaram idade da população aproximada a obtida neste estudo, predominância do sexo 

masculino e perfil clínico com portadores de HAS, DM, tabagistas e dislipidêmicos 

(TABRIZ, et al., 2012; BONNEFOY, et al., 2002; FALCÃO, et al., 2013). Estudo realizado 

na Índia com mais de 15.000 indivíduos apresentou segurança e eficácia do uso da TF em 

paciente hipertensos, diabéticos, tabagistas e dislipidêmicos com mais de 90% de fibrinólise 

clinicamente bem sucedida (IYENGAR, et al., 2013). 

 Com relação aos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, há destaque para a 

precordialgia (84,62%) que frequentemente foi acompanhada de sudorese (36,54%), dispneia 

(28,85%), hipertensão (19,23%), náusea (17,31%), sensação de mal estar (17,31%) e êmese 

(13,46%).  

 Estudo brasileiro corrobora com a presença desses sinais e sintomas e acrescenta a 

presença de arritmias, ansiedade, inquietação, fraqueza muscular generalizada, cianose, 

extremidades frias ou ainda em casos mais graves confusão mental, edema agudo do pulmão, 

síncope, parada cardíaca e tromboembolismo arterial cerebral ou periférico. Sobrepõe-se que 

essas características clínicas podem ter o IAMCST como substrato patológico mesmo na 

ausência de desconforto torácico (FONSECA, et al., 2013). 

 O desconforto torácico foi registrado na maioria dos prontuários como característica 

de precordialgia (70,45%) ou dor torácica (20,45%) associado à irradiação para membro 

superior esquerdo (22,72%), epigastralgia (18,18%) e sensação de queimação (9,09%). 

Importante destacar que o desconforto torácico não se apresenta apenas com quadro de dor e 

geralmente está associado com irradiação para membros superiores, muitas vezes do lado 

esquerdo, mandíbula, pescoço ou região dorsal e a durabilidade pode ser de horas com 

bastante intensa (FONSECA, et al., 2013). 

 Em idosos, mulheres e portadores de DM e insuficiência cardíaca são mais comuns os 

sintomas atípicos, inespecíficos ou mesmo ausentes com a presença apenas de desconforto 

torácico e mal estar indefinido, o que leva a atrasos nas condutas terapêuticas devido o 

paciente ignorar a sintomatologia e demorar em procurar um serviço de saúde, como também 

pela equipe de saúde não considerar a queixa e não investigar causas de isquemia coronariana 

(WAJNGARTEN, 2012).  

 

5.3 TERAPIA DE REPERFUSÃO ADJUVANTE 

 O uso da TF deve ser associado principalmente à tríade farmacológica - dupla 

antiplaquetária e heparina, como também deverão ser utilizados outros medicamentos de 
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acordo com a condição clínica do paciente, desde que observadas as contraindicações 

(PIEGAS, et al., 2015).  

 Este estudo observou que em quase a totalidade dos casos foi realizada a 

administração desses com ênfase à dupla antiplaquetária, constituída neste estudo pelo uso da 

aspirina e clopidogrel, assim 96,26% dos pacientes utilizaram aspirina, 88,68% clopidogrel e 

77,36% heparina, quando o uso de heparina foi de 69,81% para HBPM e 7,55% para HNF. 

 Dados do estudo “Estratégia de Registro de Insuficiência Coronariana” (ERICO), 

realizado por meio de uma coorte prospectiva no estado de São Paulo, corroboram com o 

presente estudo. Foi observado que o uso desses medicamentos nos pacientes foi praticamente 

universal, quando 93,6%, 86,1% e 86,5% dos participantes do estudo receberam aspirina, 

clopidogrel e heparina, respectivamente, durante as primeiras 24 horas de internação 

(SANTOS, et al., 2016).  

 No estudo Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) foi 

apresentado que o clopidogrel também é capaz de reduzir desfechos no IAMCST e ensaios 

clínicos randomizados com utilização do clopidogrel e aspirina demonstrou benefícios da 

terapia dupla antiplaquetária em pacientes que utilizaram TF (FOX, et al., 2004).  

 No Brasil, o estudo Registro Brasileiro de Síndromes Coronarianas Agudas (BRACE) 

avaliou o uso de terapia dupla antiplaquetária em 71 hospitais e observou que aspirina e 

clopidogrel foram prescritos em taxas de 89,0% e 59,7%, respectivamente, durante as 

primeiras 24 horas de hospitalização (NICOLAU, et al., 2012).  

 Assim como o estudo Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial 

(COMMIT/CCS-2) realizado com mais de 40 mil pacientes randomizados também 

demonstrou o sucesso da dupla antiplaquetária e o tratamento com clopidogrel que reduziu em 

9% o desfecho primário combinado de morte, IAM ou AVE, sem aumento das taxas de 

sangramento (CHEN, et al., 2005). 

 O prassugrel e o ticagrelor apresentam início de ação mais rápido quando comparado 

ao clopidogrel, entretanto, ainda não há estudos que comprovem sua eficácia associado ao uso 

da TF (PIEGAS, et al, 2015) 

 A heparina é utilizada e estudada em SCA e está disponível nas formas Não 

Fracionada (HNF) e de Baixo Peso Molecular (HBPM). Como relatado, na amostra deste 

estudo 69,81% dos pacientes utilizaram a HBPM enquanto que em apenas 7,55% a HNF foi 

utilizada junto à TF.  A HBPM está associada a um melhor resultado clínico do que a HNF 

em pacientes com IAMCST com utilização da TF (LI, et al., 2012). 
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 O estudo Assessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic Regimen 

(ASSENT-3), primeiro grande estudo randomizado com mais de 6 mil pacientes que 

comparou o uso da HBPM com a HNF, evidenciou que o uso de HBPM associada à TF com 

tenecteplase reduziu significativamente em 26% o risco relativo de óbito, reinfarto ou 

isquemia refratária em 30 dias (ASSESSMENT OF THE SAFETY AND EFFICACY OF A 

NEW THROMBOLYTIC REGIMEN, 2001). 

 Em 2006, o estudo Enoxaparin and Thrombolysis Reperfusion for Acute Myocardial 

Infarction Treatment Thrombolysis in Myocardial Infarction − Study 25 (ExTRACT-TIMI 

25), multicêntrico e duplo cego, com amostra de mais de 20 mil pacientes apresentou 

enfaticamente a eficácia e segurança da HBPM em pacientes com IAMCST. No entanto, deve 

ser evitada a administração da HBPM em portadores de insuficiência renal (NUTESCU et al., 

2009). 

 É imprescindível compreender o contexto da saúde pública dos hospitais do município 

de Natal/RN. A aspirina encontra-se disponível na rede pública, enquanto que há períodos de 

falta do clopidogrel e HBPM, o que pode justificar o motivo da diferença de administração 

desses medicamentos neste estudo em comparação com as aspirina. Estudos enfatizam a 

importância do uso da dupla antiplaquetária e heparina associado à TF que deve ser iniciada o 

mais rápido possível ainda no ambiente pré-hospitalar e deve ser administrada antes mesmo 

da TF (CHEN et al., 2005; STEINHUBL et al., 2009; HONG, 2012). 

 É necessário resolutividade da gestão dos hospitais, assim como dos órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais que devem ser responsáveis por promover acesso não apenas 

à TF como também aos medicamentos indispensáveis para o sucesso do tratamento. 

 A maioria dos pacientes da amostra do estudo também utilizou medicamentos que 

fazem parte da farmacologia adjuvante orientada pelas diretrizes nacionais e internacionais 

para tratamento do IAMCST, quando há indicação à depender da clínica do paciente, a saber: 

morfina (60,38%), isossorbida (50,94%), oxigênio (47,17%), metoprolol (15,09%) e 

propranolol (13,21%) (PIEGAS, et al., 2015; O´GARA, et al., 2013). 

 Foram encontrados registros de prescrição e administração de medicamentos que não 

estão estabelecidos em protocolos para pacientes com IAMCST como: ranitina, dipirona, 

tramal, omeprazol, ceftriaxona, escopolamina, clonazepam, diazepam, insulina e simeticona o 

que hipoteticamente sucedeu em atrasos na administração dos medicamentos efetivos para 

IAMCST e possivelmente gerou danos ao paciente. Entretanto, não há como afirmar tal fato 

por meio deste estudo, pois é necessário avaliar o contexto da utilização desses medicamentos 

a depender da clínica do paciente e dos recursos materiais acessíveis em cada instituição. 
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5.4 O TEMPO NO CONTEXTO DA TF 

 O tempo isquêmico é um importante determinante do tamanho da área de infarto no 

IAMCST e esse tempo pode ser subdividido em tempos sintoma-porta, sintoma-reperfusão e 

porta-reperfusão, este último considerado para TF como o tempo agulha (AFILALO, et al., 

2008). 

 A partir do momento em que um paciente com sinais e sintomas de SCA é atendido 

pelo serviço de saúde se inicia uma corrida contra o tempo. Para todos os pacientes com 

suspeita de SCA deve-se obter um ECG em até 10 minutos e a decisão e instituição da terapia 

de reperfusão também deve ser mediada pelo tempo com otimização e celeridade.  

 Nas unidades de emergências, geralmente o primeiro profissional a assistir o paciente 

é um membro da equipe de enfermagem, logo esses devem ser capacitados e possuir 

habilidades e competências para realização de triagem com avaliação inicial e prestação de 

cuidados de enfermagem para proporcionar eficácia ao cuidado. 

 

5.4.1 Tempo sintoma-porta 

  Os pacientes da amostra deste estudo apresentaram na abordagem inicial pelo serviço 

pré-hospitalar uma mediana de tempo sintoma-porta de 180 minutos, o que equivale a 3 horas 

e intervalo de 30 a 1.560 minutos. 

 Uma análise relevante diz respeito a associação entre esse tempo e a escolaridade dos 

pacientes, todavia neste estudo houve pouco registro nos prontuários sobre essa informação. 

 Estudo realizado para identificar o nível de conhecimento sobre IAM e atitude diante 

de uma situação de emergência de um grupo populacional brasileiro observou resultados 

preocupantes relacionados à falta de conhecimento dos sinais e sintomas do IAM e do número 

do serviço de emergência nacional e assim a demora em procurá-los (CASCALDI, et al., 

2014).  

 Estudos semelhantes em outras populações também associaram o não reconhecimento 

dos sinais e sintomas de IAM com a baixa escolaridade (DRACUP, et al., 2008; ZHANG, et 

al., 2007). O pouco conhecimento da população sobre os sinais e sintomas do IAM, assim 

como da importância do tempo para efetividade do tratamento, associa-se ao atraso no 

diagnóstico e na administração da terapia efetiva do IAM, o que contribui para o aumento da 

morbimortalidade da doença (DRACUP, et al., 2008). 

 Outros fatores podem estar relacionados ao atraso neste tempo como: não valorização, 

pelo paciente dos sintomas de desconforto torácico; atribuição dos sintomas às condições 

crônicas preexistentes ou a uma doença comum principalmente gripe ou dor muscular e 
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desconhecimento dos benefícios que podem ser obtidos com o tratamento rápido e 

atendimento pré-hospitalar de urgência não disponível a toda população de forma homogênea 

(FINNEGAN, et al., 2000). 

 O atraso entre o início dos sintomas e o primeiro contato com um serviço de saúde é 

atribuído principalmente a fatores relacionados aos pacientes. Para minimizar este atraso, tem-

se trabalhado com a conscientização da população sobre os sinais e sintomas do IAM e quais 

condutas devem ser adotadas pelo próprio paciente e/ou familiares. Na Alemanha após 

medidas educacionais foi observado um comportamento positivo da população que possuía no 

ano de 2000 um tempo médio para o primeiro contato com serviço de saúde de 120 minutos e 

esse tempo foi reduzido para 74 minutos em 2010 (POST, et al., 2012).  

 Estudo realizado na França também apresentou redução do tempo no mesmo período 

de anos de 120 minutos para 90 minutos e que os pacientes que apresentavam IAMCST 

procuravam o serviço com tempo inferior de 74 minutos comparado com os pacientes que 

eram diagnosticados com IAM sem supradesnivelamento com 105 minutos (HANSSEN, et 

al., 2012). 

 Em conjunto com estes estudos, para esta população são necessárias pesquisas que 

apontem os principais motivos de atraso do tempo sintoma-porta. Assim, poderão ser 

programadas estratégias para diminuição desse tempo, o que poderá gerar diminuição da 

mortalidade e morbidade desta população.  

 Isso pode ser afirmado ao compreender que a maioria das mortes por IAM ocorre nas 

primeiras horas de manifestação da doença, com 40 a 65% na primeira hora e 

aproximadamente 80% nas primeiras 24 horas (PIEGAS, et al., 2015). 

 É importante destacar que o desfecho óbito apresentou maiores taxas quando o tempo 

sintoma-porta foi superior a 2 horas quando comparado ao tempo inferior a 2 horas (23,81% 

versus 9,09%) e que o reinfarto não apresentou taxa elevada neste estudo (4,55%), porém foi 

observado apenas neste subgrupo com tempo sintoma-porta maior que 2 horas, quando 

comparado ao subgrupo com tempo inferior à 2 horas. 

 A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que na suspeita de SCA, a 

população acione o serviço móvel de urgência, representado na saúde pública brasileira pelo 

SAMU. Esta orientação é baseada na segurança que o serviço pode oferecer com o menor 

tempo para tratamento, pontos muito relevantes no uso da TF em pacientes com IAMCST 

(PIEGAS, et al., 2015). 
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 O atendimento pré-hospitalar objetiva reduzir o tempo entre o início do evento 

isquêmico até o tratamento efetivo de reperfusão miocárdica, assim esse serviço se apresenta 

como estratégia facilitadora dentro da rede de atendimento ao paciente com IAM. 

  

5.4.2 Tempo sintoma-reperfusão 

 Neste estudo o mediana de tempo sintoma-reperfusão foi de 300 minutos, ou seja, 5 

horas com intervalo de 90 a 1.685 minutos. 

 O tempo sintoma-reperfusão é um modulador importante e bem reconhecido de 

prognóstico após IAMCST, consideração necessária na tomada de decisão terapêutica 

(WESTERHOUT, et al., 2010). 

 A TF é mais eficaz quanto mais curto o tempo de isquemia. Pacientes que se 

apresentam ao serviço de saúde dentro da primeira hora de sintomas são os que mais se 

beneficiam do fibrinolítico com a possibilidade de reperfusão efetiva (TING; YANG; RIHAL, 

2006).  

 O estudo STREAM concluiu que ao ser administrado o tenecteplase nas primeiras três 

horas dos sintomas seguido de transferência para centro capaz de realizar ICP entre seis a 24 

horas há maiores taxas de reperfusão precoce e mínima elevação dos marcadores de necrose 

miocárdica quando comparada ao grupo da ICPP (ARMSTRONG, et al., 2013). Esse tempo 

sintoma-reperfusão ideal foi o adotado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (PIEGAS, et 

al., 2015). 

 Estudo de revisão sistemática e meta-análise apresentou que o benefício da TF pré-

hospitalar pode ser ainda mais importante nas primeiras duas horas após o início dos sintomas 

associado a uma sobrevivência melhorada de um ano em comparação com a ICPP e baixas 

taxas de hemorragia intracraniana (ROULE, et al., 2016). 

 Estudo randomizado realizado no Canadá constatou que a administração da TF na 

primeira hora é capaz de salvar 65 vidas por mil pacientes tratados, enquanto que quando 

realizada entre 6 e 12 horas haveria apenas dez vidas salvas por mil pacientes tratados, assim 

se verifica a necessidade de início precoce da TF (CANTOR, et al., 2009). 

 O benefício absoluto da ICPP em relação à TF é reduzido nos pacientes com menos de 

duas a quatro horas de desconforto, devido à TF ser mais eficaz quanto mais curto o tempo de 

isquemia. De tal modo, com menos de três horas do início dos sintomas a transferência para 

ICPP só deve ser realizada se o tempo de atraso for inferior a 60 minutos. Para pacientes com 

mais de três horas de sintomas, a transferência deve ser realizada se o tempo de atraso para 

ICPP for abaixo de 90 a 120 minutos (BRANT, et al., 2012).  
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 É importante ressaltar que quatro pacientes da amostra deste estudo foram tratados 

com TF com tempo de dor maior que 12 horas e desses dois com mais de 24 horas. Nesses 

pacientes, observou-se complicações como taquicardia ventricular, hemoptise maciça, óbito e 

em um deles houve melhora clínica, mas com diagnóstico de 60% de obstrução coronariana 

na alta hospitalar. 

 Como já discutido, os benefícios da TF são inversamente proporcionais ao tempo 

sintoma-reperfusão e com 12 horas de dor esses benefícios deixam de ser significativos 

(Fibrinolytic Therapy Trialists, 1994). 

 O reconhecimento dos fatores que contribuem para o atraso da TF podem contribuir 

para melhoria das nossas diretrizes da assistência ao paciente com IAMCST e assim reduzir o 

peso do IAMCST na mortalidade e morbidade. 

  

5.4.3 Tempo porta-agulha 

 O resultado deste estudo mostrou que a mediana de tempo porta-agulha, ou seja do 

primeiro contato com o serviço e a TF foi de 160 minutos, ou seja, 2 horas e 40 minutos, o 

que é considerado um importante atraso ao compreender que esse tempo deve ser inferior à 30 

minutos (O´GARA, et al., 2013).  

 Todos os pacientes fizeram o uso do medicamento tenecteplase que devido à sua 

administração em bolus único já diminui o tempo para início da TF. O objetivo do tempo 

porta-agulha é a recanalização por meio de medicamento fibrinolítico em menos de 30 

minutos. 

 Um dos prováveis fatores de atraso é o tempo necessário para transferir os pacientes 

que estão nas UPA para a sala vermelha, como também o registro de que a equipe do 

atendimento pré-hospitalar móvel aguardou chegar a uma UPA ou hospital para administrar o 

medicamento. Alguns profissionais possuem receio em administrar a TF devido às possíveis 

complicações e por terem ciência que muitas vezes o paciente não será encaminhado para 

uma UTI ou ao menos para um local onde há possibilidade de monitorização e garantia de 

acesso aos recursos materiais e humanos necessários. 

 Estudo realizado para determinar os intervalos de tempo para TF apresentou que 

33,3% dos pacientes receberam fármaco fibrinolítico em tempo ideal menor que 30 minutos 

(MOENI, et al., 2010). Um estudo asiático demonstrou que a existência de alto tráfego urbano 

em grandes cidades pode contribuir para o tratamento tardio (TABRIZ, et al., 2012). 

 Outro estudo identificou os fatores que explicam significativo atraso no tempo porta-

agulha, quais sejam: triagem inadequada, interpretação inicial incorreta do ECG, descoberta 
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acidental de IAMCST, necessidade de investigação do caso clínico para afastar 

contraindicações e preparação retardada dos medicamentos, além de escassez de recursos 

humanos e burocratização do serviço (LOCH, et al., 2013). 

 O tempo porta-agulha pode variar em diferentes regiões à depender do sistema de 

saúde dentro das próprias unidades de saúde e fluxo estabelecido em municípios e estados. 

Compreender quais fatores interferem direta e indiretamente neste tempo é de fundamental 

importância para qualidade da assistência aos pacientes como também para diminuição da 

morbimortalidade da população, uma vez que o tempo é um preditor de prognóstico de grande 

importância no IAMCST.  

 Logo, para o município de Natal se faz necessário esse diagnóstico situacional para 

que sejam levantadas estratégias à curto, médio e longo prazo que possam diminuir o tempo 

porta-agulha dos pacientes e deixá-lo no intervalo de tempo ideal de até 30 minutos. 

 

5.5 ESCOLHA DA TERAPIA DE REPERFUSÃO 

 Todos os pacientes deste estudo utilizaram a TF como tratamento de reperfusão para o 

IAMCST por esse ser um dos critérios de inclusão para este estudo. Entretanto, por ciência do 

maior custo-benefício principalmente à longo prazo que se tem com a ICPP (PIEGAS, et al., 

2015) houve investigação do motivo da escolha da TF. 

 Observou-se baixo número de registro da justificativa da escolha da terapia de 

reperfusão (39,62%), quando todos estavam relacionados à indisponibilidade de recebimento 

pelo serviço de hemodinâmica, seja inerente ao próprio setor que inclui recursos humanos e 

materiais ou mesmo por ausência de leitos de UTI. 

 A ICPP apresenta maior custo-benefício quando realizada em até 120 ou idealmente 

90 minutos e uma maior taxa de revascularização completa quando comparada à TF, 

entretanto, sua maior limitação diz respeito a sua disponibilidade e atraso para transferência 

do paciente para um centro capacitado para realizar tal procedimento (DALAL, et al., 2013).  

 A cada 30 minutos de atraso para a realização da ICPP há aumento de 7,5% na taxa de 

morte em 1 ano e todo benefício na mortalidade pode se perder se o tempo porta-balão for de 

60 minutos mais longo que o tempo porta-agulha (BRANT, et al., 2012). 

 O contexto da saúde pública do estado do RN apresenta como opções de centros 

capazes de realizar a ICPP apenas duas unidades: uma localizada no município de Natal e 

outra em Mossoró, o que muitas vezes inviabiliza o seu acesso ao compreender que muitos 

municípios possuem tempo para esses centros que ultrapassam o tempo ideal de 90 minutos. 
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 Os leitos de terapia intensiva são restritos na rede pública norte-riograndense não 

apenas para os portadores de SCA, como também é recorrente a falta de leitos para a 

população geral. Pacientes com IAMCST necessitam de monitoramento pelo risco de 

instabilidade hemodinâmica, e os que se submetem à terapia de reperfusão também estão 

incluídos nesse grupo, por vezes com risco ainda maior. Assim, para receber o paciente com 

IAMCST em um serviço de hemodinâmica é preconizado por esses a confirmação de leito de 

terapia intensiva para cuidados no pós operatório imediato. 

 O uso de agentes fibrinolíticos consiste em uma possibilidade de acesso a um 

tratamento de reperfusão miocárdica largamente estudado. Diretrizes americanas enfatizam o 

uso e imponência da ICPP em detrimento da TF para a população americana que possui 

amplo acesso a serviços de hemodinâmica. Estudos brasileiros cada vez mais investigam e 

detalham a TF por compreender o seu cenário e que a conduta imprescindível é abrir a 

coronária dos pacientes com uma terapia de reperfusão (O´GARA, et al., 2013; PIEGAS, et 

al., 2015).  

 Neste estudo, observou-se ausência de justificativas que confrontem os tempos porta-

agulha e porta-balão que são recomendações padrão para escolha da terapia de reperfusão de 

acordo com as diretrizes nacionais e internacionais, em que há 30 minutos para administração 

da TF e 120 ou idealmente 90 minutos para o paciente estar com a coronária aberta na sala de 

hemodinâmica (O´GARA, et al., 2013; PIEGAS, et al., 2015). Provavelmente isto se deve ao 

fato de que todos os pacientes do estudo localizavam-se no município de Natal com provável 

acesso em tempo hábil ao serviço de hemodinâmica. 

 

5.6 EFETIVIDADE DA TF 

 O fibrinolítico utilizado por todos os pacientes deste estudo foi o tenecteplase. 

Caracterizado como de alta biotecnologia com diversas vantagens em eficácia, segurança e 

conveniência de uso. Farmacologicamente é mais específico e seletivo à fibrina, possui início 

de ação mais rápido e vida útil mais longa, o que permite uma administração em bolus único 

(ANTMAN et al., 2004). Os benefícios do tenecteplase incluem uma mortalidade reduzida em 

pacientes que recebem tratamento tardio, maior que 4 horas em comparação com o alteplase, 

como também uma eficácia comparável e uma menor taxa de hemorragia maior (VAN DE 

WERF et al., 1999). 

 A utilização do tratamento com fibrinolíticos em bolus pode auxiliar no tratamento 

mais rápido do IAMCST devido à redução no tempo porta-agulha. O estudo International 
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Study of Infarct Survival 3 (ISIS-3) deixa bem estabelecida a vantagem do tenecteplase frente 

aos outros fibrinolíticos (ARMSTRONG et al., 2001; MENON et al., 2004). 

 A TF no pré-hospitalar foi associada a maior taxa de melhora clínica no desfecho final 

dos pacientes com efetividade no seu uso (74,47%) e a sua administração precoce ainda pôde 

otimizar o desfecho de melhora clínica (100%) quando realizada em até 3 horas. O estudo 

STREAM realizado com paciente com IAMCST dentro de até 3 horas comparou o uso da TF 

(tenecteplase) com a ICPP e os resultados observados indicaram que os grupos não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa com relação ao desfecho primário. Neste 

estudo também foi observado maior taxa de reperfusão precoce e ausência ou mínima 

elevação de marcadores de necrose no grupo que foi administrada a TF (ARMSTRONG, et 

al., 2013).  

 A Sociedade Brasileira de Cardiologia também corrobora com esses dados e detalha 

que o maior benefício da TF é alcançado nos pacientes tratados nas primeiras horas do 

IAMCST em relação à mortalidade e preservação da função ventricular que impacta na 

morbidade dos pacientes. Ressalta a contraindicação da espera dos marcadores de necrose 

miocárdica para a administração da TF por retardar o tratamento e resultar em piores 

desfechos clínicos para os pacientes (PIEGAS, et al., 2015). 

 O estudo CAPTIM descreveu maior efetividade da TF pré-hospitalar (alteplase) 

associada ao menor tempo do IAMCST ao observar que o benefício da fibrinólise é máximo 

nas primeiras 2 horas após o início dos sintomas. Mostrou uma mortalidade inferior em 30 

dias com a TF pré-hospitalar em comparação com aqueles randomizados para ICPP (2,2% 

versus 5,7%, p=0,058) (STEG, et al., 2003). 

 O estudo Grampian Region Early Anistreplase Trial (GREAT) que avaliou a 

viabilidade, segurança e eficácia da TF pré-hospitalar comparada à intrahospitalar demonstrou 

sobrevivência adicional em cada paciente que recebeu a TF no ambiente pré-hospitalar com 

uma taxa de mortalidade 16% menor mantida por 10 anos (RAWLES, 2003). 

 Os critérios de reperfusão miocárdica após a administração da TF devem ser 

observados com reversão do quadro de precordialgia e/ou diminuição de no mínimo 50% do 

supra do segmento ST em até 90 minutos (FELDMAN, et al., 2014). Foi observado neste 

estudo reversão da precordialgia em 68,57% dos pacientes com melhora clínica mas apenas 

em 14,28% houve registro de reversão do supra do ST contudo sem detalhamento da 

porcentagem dessa reversão, quando a confirmação da reperfusão se dá com ao menos com 

50% de reversão do supra em até 90 minutos após a TF (O´GARA, et al., 2013; PIEGAS, et 

al., 2015).  
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 O desfecho óbito foi maior nas mulheres (28,57%). Isso pode ser atribuído a uma 

maior proporção de diabéticos (53,33% versus 34,21%) e hipertensos (80% versus 63,16%) 

no subgrupo feminino. Esse cenário também foi observado em outros estudos ao identificar 

que embora a incidência de IAMCST tenha sido menor nas mulheres, a mortalidade é 

aproximadamente duas vezes maior (IYENGAR et al., 2011).  

 Observa-se também que o escore TIMI de risco para IAMCST é mais alto nas 

mulheres (BAGAI et al., 2014). Estudo realizado com análise multivariada, apresentou que o 

sexo não foi um fator de risco isolado para o desenvolvimento de IAMCST nessa população, 

mas sim que as mulheres apresentaram maior taxa de mortalidade por deterem mais fatores de 

riscos para o IAM (LANARO et al., 2014).   

  

5.7 COMPLICAÇÕES APÓS O USO DA TF 

 As ocorrências hemorrágicas são as mais frequentes após uso da TF mas que também 

podem ocorrer nos pacientes que são submetidos à ICPP. Esses eventos não estão 

relacionados isoladamente às terapias de reperfusão como também ao tratamento 

farmacológico adjuvante pelo uso de antiplaquetários e anticoagulantes. 

 Revisões sistemáticas realizadas com ECR observaram que os grupos TF e ICPP estão 

associados com taxas de sangramento semelhantes, entretanto, com a fibrinólise os pacientes 

apresentaram maiores taxas de hemorragia intracraniana (BUNDHUN, et al., 2016; ROULE, 

et al., 2016). 

 As complicações hemorrágicas ainda são uma preocupação relacionada ao uso da TF. 

O estudo STREAM observou maiores taxas de hemorragia intracraniana na população acima 

de 75 anos o que levou à redução da dose do tenecteplase neste subgrupo e após essa mudança 

não foi observado nenhuma hemorragia intracraniana nos pacientes do estudo e as taxas de 

mortalidade reduziram (ARMSTRONG, et al., 2013). 

 Os maiores preditores multivariáveis de sangramento moderado ou severo são idade 

avançada, peso corporal mais leve e sexo feminino, logo se deve ter maior rigor na prestação 

de assistência a esses pacientes (FALCÃO, et al., 2013).  

 Importante destacar que há menor risco de sangramento na administração de 

fibrinolíticos de terceira geração, como o tenecteplase utilizado neste estudo, pela sua 

especificidade à fibrina (BODEN; EAGLE; GRANGER, 2007).  

 Foram também observadas complicações de origem respiratória e cardíaca como a 

insuficiência respiratória, bradicardia, edema agudo de pulmão, hipóxia, arritmia e choque 

séptico. É importante ressaltar que as complicações observadas nos registros podem ou não 
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ter relação com o uso da TF. Pacientes com IAMCST são considerados graves ou 

potencialmente graves e a depender das comorbidades, área cardíaca acometida e extensão do 

infarto, bem como o tempo para utilização da TF, o paciente pode ter complicações 

relacionadas ao seu próprio quadro clínico sem interferência da terapia de reperfusão 

utilizada. 

 Um paciente desse estudo apresentou choque cardiogênico aproximadamente 24 horas 

após a terapia de reperfusão e evoluiu para o desfecho óbito. O choque cardiogênico consiste 

em uma das principais complicações do IAM que frequentemente causa morte, 

independentemente da terapia de reperfusão (WESTABY; KHARBANDA; BANNING, 

2012).  

 Quando administrada a TF no ambiente pré-hospitalar há menor ocorrência de choque 

cardiogênico comparada à realização de ICPP. No estudo CAPTIM, todos os casos de choque 

hemorrágico ocorreram quando realizada a ICPP, o que sugere que atrasos podem aumentar o 

risco desta complicação (BONNEFOY, et al., 2002). Estudo de revisão sistemática de 

literatura com metanálise observou que a TF está associada a um menor risco de choque 

cardiogênico quando comparada à ICPP (ROULE, et al., 2016).  

 Assim, este estudo pôde acompanhar retrospectivamente os pacientes e afirmar que 

mais da metade não apresentaram complicações após o uso da TF mesmo sem estarem em 

leitos de UTI com tais recursos humanos e materiais para assisti-lo. 

 Todavia, esse estudo não isolou as variáveis relacionadas a essas possíveis 

complicações, de forma que não pode afirmar a relação, mas sim supor e gerar gaps para 

próximos estudos. 

 

5.8 ACESSO À ICP APÓS TF 

 A realização precoce e de rotina da ICP após a TF confere benefício ao paciente, uma 

vez que reduz significativamente o desfecho composto de morte, reinfarto e isquemia no 

primeiro ano após o infarto sem aumento de complicações como hemorragia intracraniana ou 

outros sangramentos maiores (HONG, 2012).  

 Observou-se que 60,38% dos pacientes foram encaminhados para centros capazes de 

realiza a ICP após a TF e 39,62% não tiveram acesso ao procedimento com registros de alta, 

mesmo sem realizá-lo. A mediana de tempo para encaminhamento para esses centros foi de 

6,5 dias, o que vai além do tempo ideal estimado. 

 O consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia define que a cinecoronariografia 

seja efetivada de 6 até 24 horas após a submissão à TF e a ICP será realizada a depender do 
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resultado do exame (PIEGAS, et al., 2015). Em pacientes que persistem com sinais e 

sintomas ou sem redução de ao menos de 50% do supradesnivelamento do segmento ST, 

deve-se proceder com a ICP de resgate imediatamente (WIJEYSUNDERA, et al., 2007). 

 As Diretrizes Europeias de Cardiologia apresentam um tempo mais precoce para a 

realização da ICP após TF com média de 2 a 3 horas com a recomendação de janela de tempo 

de 3 a 24 horas (STEG, et al., 2012). 

 Estudo multicêntrico realizado na Coréia corrobora com a importância da ICP eletiva 

precoce após TF, entretanto, com diferença no tempo para a realização. Observou-se que os 

pacientes que receberam ICP dentro de 48 horas da TF apresentaram um benefício clínico à 

longo prazo em comparação com aqueles que foram submetidos a ICP mais tarde (KIM, et 

al., 2014). 

 Há discussões sobre o período ideal para encaminhamento eletivo à centro capaz de 

realizar ICP, entretanto é importante destacar que esse paciente com IAMCST deve receber 

uma terapia de reperfusão ideal com otimização do tempo após diagnóstico. Na administração 

da TF, há possibilidade de efetividade na desobstrução da coronária e o tempo para acesso à 

ICP é ampliado. Esse estudo apresentou uma janela de tempo para este acesso além do 

preconizado, assim há necessidade de otimização desse tempo em busca de um ideal 

tratamento com melhora dos desfechos clínicos. 

    

5.9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 Observou-se insuficiência de registros importantes, como dados sociodemográficos, 

quadro clínico do paciente, os tempos relacionados aos sintomas, como também sobre a TF, 

diagnóstico, decisão da conduta a ser adotada, sinais e sintomas de reperfusão miocárdica e 

detalhamento do quadro clínico no desfecho na unidade, mais evidente ainda na unidade pré-

hospitalar móvel. 

 Outra limitação refere-se ao viés de memória relacionado ao estudo retrospectivo. Há 

de se considerar a criticidade do próprio método do estudo, quando não foi possível isolar as 

variáveis para demonstrar determinadas relações causais. 

 O estudo foi inicialmente idealizado para realização apenas no serviço pré-hospitalar 

móvel, uma vez que devido às suas características específicas consegue reduzir ainda mais o 

tempo isquêmico dos pacientes. Entretanto, foi observado um número reduzido de pacientes 

em que foi administrada a TF em ocorrências primárias, mesmo com a disponibilidade do 

medicamento fibrinolítico nas viaturas e pacientes com indicação clínica.  
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 Este estudo não buscou compreender este número reduzido de utilização da TF, 

contudo, em sua coleta de dados foram observadas justificativas para sua não administração 

no contexto pré-hospitalar móvel por preferência por parte dos profissionais em aguardar a 

chegada no ambiente intra-hospitalar, considerado mais controlado. Assim, o número 

reduzido de pacientes que utilizaram a TF no pré-hospitalar móvel comparado ao pré-

hospitalar fixo foi considerada uma limitação para este estudo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo apresentou evidências científicas da efetividade da TF com 

melhoria dos desfechos clínicos dos pacientes que a utilizaram.  

 O tenecteplase foi o fibrinolítico utilizado por todos os pacientes deste estudo, o que 

gera maior efetividade para seus resultados, uma vez que esta TF possui características mais 

específicas à fibrina e maiores benefícios clínicos, além de ser o medicamento estabelecido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil para tratamento do IAMCST no 

ambiente pré-hospitalar. 

 Os menores tempos relacionados ao desconforto torácico e à administração da TF 

foram responsáveis por aumentar os desfechos de melhora clínica e diminuir o desfecho óbito.  

 Resultados da RS deste estudo apresentam que o uso da TF pré-hospitalar mostra-se 

superior à ICPP com resultados semelhantes nos desfechos clínicos e nos pacientes que se 

apresentam até duas horas após o início dos sintomas é observada melhora dos desfechos 

clínicos com diminuição dos desfecho óbito. 

 Os pacientes tratados com a TF foram atendidos principalmente pelas UPA e muitos 

obtiveram desfecho clínico com alta hospitalar ainda nestas unidades o que descaracteriza o 

objetivo principal e capaz de ser realizado por estas instituições.  

 Portanto, é necessário que os órgãos gestores compreendam que o prognóstico dos 

pacientes dependerá de um atendimento com acessibilidade à estrutura física e recursos 

humanos com qualidade para restabelecimento da reperfusão coronariana o mais rápido 

possível, por meio da aplicação de uma linha de cuidados sistematizados com referência e 

oportunidade de acessos à serviços de saúde de nível terciário com leitos de UTI e serviço 

capaz de realizar ICP. 

 É importante destacar que as principais comorbidades e hábitos de vida encontrados 

foram a HAS, o DM, tabagismo e sedentarismo, considerados fatores de risco para as DCV e 

seu controle diminui a mortalidade relacionada à DCV, para isso se fazem necessárias ações 

que promovam mudança no estilo de vida da população e acesso aos serviços de saúde para 

controle das doenças. 

 A precordialgia foi o principal registro dentre os sintomas, assim os profissionais de 

saúde devem estar atentos a sua presença desde a triagem dos pacientes com caracterização 

detalhada da queixa e observação de outros sinais e sintomas, bem como de fatores de riscos. 

É válido compreender que mulheres, idosos e portadores de insuficiência cardíaca e DM 

podem apresentar sintomas inespecíficos. 
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 Poucos estudos nacionais retratam o uso da TF no contexto da população brasileira, 

quando muitos pacientes não possuem acesso à ICPP. Estudar o uso e acompanhar os 

desfechos dos pacientes nas unidades após o uso da TF constitui passo importante para a 

melhoria da qualidade assistencial frente à essa tecnologia que é difundida em muitas regiões 

brasileiras como a única possibilidade de reperfusão para os pacientes. 

 

. 
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APÊNDICE A - Protocolo de Coleta de dados da Pesquisa 

“Uso de fibrinolítico para tratamento pré-hospitalar do infarto agudo do miocárdio”. 

ETAPA 1 

 

Data da Coleta: ___/___/_____  Responsável pela Coleta: ____________________________   

Serviço que realizou o atendimento pré-hospitalar 

a. ( ) SAMU Natal   c. ( ) UPA Potengi  

b. ( ) UPA Esperança   d. ( ) UPA Pajuçara 

DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

Número da ficha: _____________  Nome: _________________________________________  

1.Data de Nascimento: ___/___/_____   2. Sexo: a.(    ) Masculino    b.(     ) Feminino 

3. Idade: ________ (anos)    4. Raça: ________________ (descrita no prontuário) 

5. Naturalidade: ______________________________ (Cidade/Estado) 

6. Local que reside:____________________________ (Cidade/Estado) 

7. Grau de escolaridade: a. (     ) Superior com pós-graduação  b. (    ) Superior completo  

c. (    ) Superior incompleto d. (    ) Ensino médio completo e. (    ) Ensino médio incompleto 

f. (    ) Ensino fundamental completo g. (    ) Ensino fundamental incompleto h. (    ) 

Analfabeto 

8. Estado civil:  

a.(     ) Solteiro     b.(     ) Casado     c.(     ) Viúvo     d.(     ) União Estável  

9. Ocupação: ____________________________________   

DADOS CLÍNICOS 

1. Data do atendimento: ___/___/____    Data do fim da internação: ___/____/___ 

2. Tempo de internação: _____________________ 

3. Motivo do fim da internação: a.(     ) Transferência     b.(     ) Alta     c.(     ) Óbito  

d.(    ) Outro:________________________ 

4. Diagnóstico de IAMCST: 

a. ( ) Clínica   b. ( ) Enzimas cardíacas. Qual e valor? ______________________ 

c. ( ) ECG. Qual alteração? _____________________________________________ 

5. Tempo de desconforto na admissão: ________________________________________ 

6. Característica do desconforto:_______________________________________ 

7. Comorbidades e antecedentes pessoais: 

a. ( )  Doença arterial coronariana  b. ( )  IAM prévio 

c. ( ) RVM      d. ( ) Arritmias 
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e. ( )  Hipertensão Arterial Sistêmica f. ( )  Diabetes Mellitus 

g. ( ) Insuficiência Cardíaca Congestiva h. ( ) Valvulopatia 

i. ( ) Acidente Vascular Encefálico j. ( ) Neoplasia 

l. (  ) Insuficiência renal   m. ( ) Infecção recente 

n. ( )  Obesidade    o. ( )  Etilista  

p. ( )  Tabagista.     q. ( ) Sedentarismo 

r. ( ) Outro: ___________________________ 

8. Medicamentos já utilizados pelo paciente: 

a. ( ) Antihipertensivo    b. ( ) Cardiotônico 

c. ( ) Antiarritimico    d. ( ) Betabloqueador 

e. ( ) Hipoglicemiantes orais  f. ( ) Insulina 

g. ( ) Nenhum.    h. ( ) Outros:______________ 

9. Sinais e sintomas iniciais (sem intervenções): 

 a. ( ) Alteração do nível de consciência b. ( ) Precordialgia  

c. ( ) Sudorese    d. ( ) Pele fria   

e. ( ) Náusea    f. ( ) Êmese 

g. ( ) Hipotensão     h. ( ) Hipertensão 

i. ( ) Bradicardia    j. ( ) Taquicardia 

l. ( ) Bradipneia     m. ( ) Taquipneia 

n. ( ) Mal estar    o. Outras: _____________________ 

10.  Tratamento medicamentoso realizado pelo serviço pré-hospitalar? 

a. ( ) Oxigênio  

c. ( ) Morfina 

e. ( ) Isordil 

g. ( ) Nitroglicerina 

i. ( ) Aspirina 

l. ( ) Clopidogrel 

n. ( ) Outro: ___________________ 

b. ( ) HBPM  

d. ( ) HNF 

f. ( ) Propanolol 

h. ( ) Metoprolol 

j. ( ) Carvedilol 

m.( ) Amiodarona 

 

11. Condutas de reperfusão miocárdica? 

a.(       ) Sim. a.1.  (      ) TF pré-hospitalar 

  a.1.1. (       ) HMD pós TF. Quanto tempo após IAM? _________________ 

  a.2.  (      ) Encaminhamento para hemodinâmica 

b. (       ) Não.  
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11.1 Justificativa da escolha: 

a. ( ) Sim.      b. ( ) Não. 

11.2. Se SIM, qual?  __________________________________________________ 

12. Tempo entre dor e TF: _______________________ 

13. Tempo entre acionamento do serviço e TF: ______________ 

14. Tempo entre acionamento do serviço e entrega ao serviço de HMD: _______ 

15. Se fibrinolítico administrado no pré-hospitalar, qual? 

a. ( ) Tenecteplase   b. ( ) Alteplase c. ( ) Estreptoquinase  

16. Se fibrinolítico administrado no pré-hospitalar, houve ocorrência após a utilização do 

fármaco? 

a. ( ) Nenhuma 

c. ( ) Melena 

e. ( ) Hematúria 

g. ( ) Hematêmese 

i. ( ) Hipotensão 

b. ( ) Hemotoma ocal:________________ 

d. ( ) Rebaixamento do nível de consciência  

f. ( ) Choque cardiogênico 

h. ( ) AVE 

j. (      ) AVEh 

l. (       ) Outra:_______  

17. Se fibrinolítico administrado no pré-hospitalar, qual condição clínica pós-fibrinólise 

observada no pré-hospitalar? 

a. ( ) Melhora clínica  

a.1 (      ) Reversão da precordialgia    

a.2 (      ) Reversão da sudorese 

a.3 (      ) Reversão da pele fria     

a.4 (      ) Reversão da naúsea/ êmese     

a.5 (      ) Melhora do nível de consciência   

a.6  (      ) Reversão da hipotensão    

a.7 (      ) Reversão da hipertensão 

a.8 (      ) Reversão da bradicardia     

a.9  (      ) Reversão da taquicardia    

a.10 (      ) Reversão da bradipneia      

a.11 (      ) Reversão da  taquipneia 

a.12 (      ) Outra: ___________________ 

b. ( ) IAM refratário 

c. ( ) Reinfarto 

d. ( ) Agravamento do quadro clínico. Como? _____________________________ 

e. ( ) Óbito 

18. Fluxo (Porta de entrada): ___________________________________________ 
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APÊNDICE B - Protocolo de coleta de dados no Serviço Intra-hospitalar da pesquisa 

“Uso de fibrinolítico para tratamento pré-hospitalar do infarto agudo do miocárdio”. 

ETAPA 2 

 

Data da Coleta: ___/___/___  Responsável pela Coleta: ______________   

Unidade Hospitalar (Porta de entrada):  

a. ( )  __________________________________  

Serviço que realizou o atendimento pré-hospitalar 

a. ( ) SAMU Natal   c. ( ) UPA Potengi  

b. ( ) UPA Esperança   d. ( ) UPA Pajuçara 

 

DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

Prontuário: ____________ Nome: __________________________________ 

1.Data de Nascimento: ___/___/____  

2. Sexo: a.(    ) Masculino    b.(     ) Feminino 

3. Idade: ________(anos)   4. Raça: _______________ (descrita no prontuário) 

5. Naturalidade: ______________________________ (Cidade/Estado) 

6. Local que reside:____________________________ (Cidade/Estado) 

7. Grau de escolaridade: a. (     ) Superior com pós-graduação  b. (    ) Superior completo c. (    

) Superior incompleto d. (    ) Ensino médio completo e. (    ) Ensino médio incompleto f. (    ) 

Ensino fundamental completo g. (    ) Ensino fundamental incompleto h. (    ) Analfabeto 

8. Estado civil: a.(     ) Solteiro     b.(     ) Casado     c.(     ) Viúvo     d.(     ) União Estável  

9. Ocupação: ____________________________________   

 

DADOS CLÍNICOS 

1.Data de internação: ___/___/___ 2. Data do fim da internação: ____/___/___ 

3. Motivo do fim da internação: a.(     ) Transferência     b.(     ) Alta     c.(     ) Óbito   

d.(     ) Outro: _______________________  4. Tempo de internação: ___________ 

5. Comorbidades e antecedentes pessoais: 

a. ( )  Doença arterial coronariana  b. ( )  IAM prévio 

c. ( ) RVM      d. ( ) Arritmias 

e. ( )  Hipertensão Arterial Sistêmica  f. ( )  Diabetes Mellitus 

g. ( ) Insuficiência Cardíaca Congestiva  h. ( ) Valvulopatia 

i. ( ) Acidente Vascular Encefálico  j. ( ) Neoplasia 
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l. (  ) Insuficiência renal    m. ( ) Infecção recente 

n. ( )  Obesidade     o. ( )  Etilista  

p. ( )  Tabagista.      q. ( ) Sedentarismo 

r. ( ) Outro: ___________________________ 

6. Medicamentos já utilizados pelo paciente: 

a. ( ) Antihipertensivo    b. ( ) Cardiotônico 

c. ( ) Antiarritimico    d. ( ) Betabloqueador 

e. ( ) Hipoglicemiantes orais  f. ( ) Insulina 

g. ( ) Nenhum.    h. ( ) Outros:______________ 

7. Se fibrinolítico administrado no pré-hospitalar, houve ocorrência APÓS A utilização do 

fármaco? 

a. ( ) Nenhuma 

c. ( ) Melena 

e. ( ) Hematúria 

g. ( ) Hematêmese 

i. ( ) Hipotensão 

b. ( ) Hemotoma Local:________________ 

d. ( ) Rebaixamento do nível de consciência  

f. ( ) Choque cardiogênico 

h. ( ) AVE 

j. (       ) AVEh 

l. (          ) Outra: _______  

8. Foi realizada cineangiocoronariografia pós-fibrinólise.  

a. ( ) Sim b. ( ) Não 7.1. Quanto tempo após início da dor? _____________ 

9. Desfecho clínico do paciente no hospital: 

a. ( ) Melhora clínica  

a.1 (      ) Reversão da precordialgia    

a.2 (      ) Reversão da sudorese 

a.3 (      ) Reversão da pele fria     

a.4 (      ) Reversão da naúsea/ êmese     

a.5 (      ) Melhora do nível de consciência   

a.6  (      ) Reversão da hipotensão    

a.7 (      ) Reversão da hipertensão 

a.8 (      ) Reversão da bradicardia     

a.9  (      ) Reversão da taquicardia    

a.10 (      ) Reversão da bradipneia      

a.11 (      ) Reversão da  taquipneia 

a.12 (      ) Outra: ___________________ 

b. ( ) IAM refratário 

c. ( ) Reinfarto 

d. ( ) Agravamento do quadro clínico. Como? _____________________________ 

e. ( ) Óbito 
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ANEXO A - “Estratégia de Reperfusão Química - Tenecteplase” 
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ANEXO B - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO C - Carta de Anuência do SAMU Natal 
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ANEXO D - Carta de Anuência da UPA Esperança, UPA Potengi e UPA Pajuçara 
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ANEXO E - Carta de Anuência do Hospital Universitário Onofre Lopes 
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ANEXO F - Carta de Anuência do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel 
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ANEXO G - Carta de Anuência do Hospital Municipal de Natal 
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ANEXO H - Carta de Anuência do Hospital do Coração 
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ANEXO I - Carta de Anuência do Hospital Memorial 
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ANEXO J – Termo de Concessão SAMU Natal 
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ANEXO L – Termo de Concessão Hospital Universitário Onofre Lopes 
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ANEXO M – Termo de Concessão Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel 
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ANEXO N – Termo de Concessão Hospital do Coração 
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ANEXO O – Termo de Concessão Hospital Memorial 

 

 


