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1. Resumo / Abstract 

 

Resumo 

 

Importância do método de seguimento de doentes coronários no controlo dos 

fatores de risco cardiovascular e na prevenção de eventos adversos 
cardiovasculares 

 

Introdução e objetivos: Embora o uso de medicação cardiovascular e de medidas de 

modificação do estilo de vida em doentes após síndrome coronária aguda (SCA) 

esteja descrito de forma clara nas normas de orientação clínica das sociedades 

científicas internacionais e se baseie em ensaios clínicos randomizados, no que diz 

respeito ao método de seguimento dos doentes a evidência científica é escassa. O 

objetivo deste estudo foi comparar o impacto de um programa de seguimento intensivo 

e estruturado (PSI) de doentes após SCA no controlo dos fatores de risco 

modificáveis, na utilização de medicação recomendada e no prognóstico a longo 

prazo, em comparação com o seguimento habitual na Consulta Externa de 

Cardiologia.  

População e métodos: foram incluídos neste estudo randomizado 237 doentes 

admitidos por SCA num único centro num período de 18 meses. Depois da obtenção 

do consentimento informado, os doentes foram referenciados, de forma aleatória, a um 

programa de seguimento intensivo e estruturado (grupo PSI) ou ao seguimento 

habitual na Consulta Externa de Cardiologia (grupo CE). Depois da randomização 2 

doentes retiraram o seu consentimento, restando 235 doentes para a análise dos 

dados (129 doentes no grupo PSI e 108 no grupo CE). Todos os doentes foram 

também referenciados ao seu médico de família. O PSI consistia em 6 consultas em 

datas pré-definidas durante o primeiro ano de seguimento e na realização de 

ecocardiograma e prova de esforço nas consultas dos 3 e 12 meses. Entre 9 e 18 

meses após a alta hospitalar foi efetuada uma avaliação da pressão arterial, dos níveis 

de glicose e de colesterol em jejum, e da utilização de medicação cardiovascular, 

assim como da presença de sintomas sugestivos de angina de peito ou insuficiência 

cardíaca. A ocorrência de eventos adversos foi avaliada pela revisão dos processos 
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clínicos ou contato telefónico com os doentes e/ou familiares. Foram utilizadas curvas 

de Kaplan-Meier e teste de Log-rank na análise de sobrevivência e modelos de 

regressão de Cox para a análises multivariada. 

Resultados: Na avaliação entre os 9 e os 18 meses, uma menor proporção de 

doentes do grupo PSI referiu sintomas sugestivos de angina (6,7% vs. 15,9% dos 

doentes do grupo CE, p=0,06), não se encontrando diferenças significativas nos 

sintomas de insuficiência cardíaca. Os doentes do grupo PSI apresentaram níveis 

significativamente inferiores de glicose em jejum em comparação com os doentes do 

grupo CE [94,0 mg/dl, intervalo interquartis (IIQ) 84,5-113,5 mg/dl vs. 107,5 mg/dl, IIQ 

88,7-150,0 mg/dl, p=0,02]; considerando apenas os doentes diabéticos, observou-se 

também uma tendência para níveis de glicose em jejum mais reduzidos (127,5 mg/dl, 

IIQ 103,5-172,3 mg/dl vs.155 mg/dl, IIQ 130,5-199,7 mg/dl, p=0,07). Os doentes 

hipertensos do grupo PSI apresentaram valores de pressão arterial sistólica 

significativamente inferiores (139,0±21,0 vs. 148,9±23,9 mmHg nos doentes do grupo 

CE, p=0,04). Não se encontraram diferenças significativas nos níveis de colesterol 

entre os grupos. Os doentes do grupo PSI reportaram mais frequentemente usar 

bloqueadores beta do que os do grupo CE (93,9% vs. 79,2%, p=0,002), assim como 

inibidores da enzima da conversão ou antagonistas dos recetores da angiotensina 

(80,6% vs. 67,5%, p=0,048). Após um seguimento mediano de 2,6 anos, 45 doentes 

sofreram um evento adverso importante (morte, internamento por SCA, acidente 

vascular cerebral, insuficiência cardíaca ou revascularização do miocárdio). A 

sobrevivência atuarial livre de eventos foi de 85% no grupo PSI e 74% no grupo CE 

(p=0,044). Após ajustamento para a classe etária, fração de ejeção e eventos 

cardiovasculares prévios, o risco relativo de eventos adversos foi significativamente 

superior no grupo CE (risco relativo 1,99, intervalo de confiança a 95%: 1,08-3,68). 

Conclusões: O seguimento no grupo PSI permitiu melhorar o controlo das glicemias e 

da pressão arterial em doentes após SCA. Os doentes do grupo PSI referiram mais 

frequentemente usar bloqueadores β adrenérgicos e medicamentos modificadores da 

atividade do sistema renina-angiotensina. Estes resultados, na avaliação ao primeiro 

ano após SCA, poderão ter contribuído para a maior sobrevivência livre de eventos a 

longo prazo, nos doentes do grupo PSI.  

 




