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Abreviaturas 

AAA - Aneurisma  da aorta abdominal 

AI – Angina instável  

CI - Colite isquémica 

DCEV- Doença cerebrovascular 

DCI – Doença cardíaca isquémica  

ECG- Eletrocardiograma  

HSA – Hospital de Santo António 

MNM – Marcadores de necrose miocárdica 

SCA - Síndrome coronária aguda 

SCACST - Síndrome coronária aguda com supra ST  

SCASST - Síndrome coronária aguda sem supra ST 

SU – Serviço de Urgência  
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Resumo 

A dor torácica é uma situação comum no serviço de urgência e constitui cerca 

de 2-5% do total dos utentes que aí se apresentam.1 Embora frequente, é um desafio 

clínico, abrangendo doenças com um largo espectro de gravidade.2 

O principal objetivo deste estudo é definir o perfil dos indivíduos que se 

apresentam no serviço de urgência com dor torácica e a carga assistencial deste 

sintoma nesse contexto.  

Este estudo é de caráter retrospetivo e refere-se aos utentes que acorreram ao 

serviço de urgência do Hospital de Santo António com dor torácica, durante o ano 

2013. A extração de dados foi feita a partir do programa informático utilizado no 

Serviço de Urgência (alert®) para Microsoft Excel. 

Dos 5604 utentes incluídos no estudo, 50,4% eram do sexo feminino, a média 

de idades observada foi de 56,6 anos e 75,5% apresentava pelo menos um fator de 

risco cardiovascular. A maioria dos utentes (59,0%) foi triada com a cor amarelo, 

segundo a Triagem de Manchester. A dor torácica não isquémica dominou os tipos de 

apresentação (64%). Procedeu-se à pesquisa das troponinas cardíacas e ao 

eletrocardiograma em 61,8% e 68,2%, respetivamente. Os ansiolíticos (12,0%) e os 

analgésicos (11,5%) estão entre os fármacos mais prescritos neste contexto. “Dor 

torácica” não atribuível a outros distúrbios foi o diagnóstico final mais frequente 

(27,5%). Aproximadamente metade dos doentes, teve alta para o domicílio.  
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INTRODUÇÃO 

A dor torácica é uma situação comum no serviço de urgência (SU) e constitui 

cerca de 2-5% do total dos utentes que aí se apresentam.1 A abordagem do doente 

com dor torácica é um desafio clínico, abrangendo doenças com um largo espectro de 

gravidade, desde situações emergentes ou muito urgentes como uma Síndrome 

coronário agudo (SCA), até situações não urgentes como as dores músculo-

esqueléticas.2 Embora a dor torácica seja um sintoma comum no SU, a gestão clínica 

deste problema é altamente variável.3 

O objetivo inicial da primeira avaliação do doente estável é excluir a presença 

de distúrbios potencialmente fatais que poderão exigir atitudes imediatas como é o 

caso do SCA, da dissecação aórtica, embolia pulmonar ou pneumotórax sob tensão. 

Assim sendo é essencial que a avaliação e a gestão inicial do doente seja rápida, mas 

ao mesmo tempo metódica e baseada na evidência.1,4De acordo com American 

College of emergency physicians, apenas 10-15% dos doentes com dor torácica 

apresenta SCA como diagnóstico final, sendo este o distúrbio potencialmente fatal 

mais comum.5 

As descrições da dor torácica podem ser úteis pois permitem estreitar 

hipóteses diagnósticas. A principal distinção feita no SU quanto ao caráter da dor é se 

esta é de natureza isquémica ou não. Apesar de certos elementos da história clínica 

estarem associados a maior ou menor probabilidade de eventos isquémicos, nenhuma 

caraterística isoladamente ou em combinação é suficiente para que o diagnóstico 

possa ser excluído com segurança.1,2 

Numa revisão do Registo Nacional de Enfarte do Miocárdio II, cerca de um 

terço dos indivíduos com SCA não apresentava dor torácica na admissão ao SU. Em 

vez disso, apresentavam apenas dispneia, fadiga, náuseas, vómitos ou síncope.6 

Vários estudos sugerem que estes casos de apresentação " atípica" detêm um maior 

risco de mortalidade intra-hospitalar, especialmente por DCI. Assim, este tipo de 

utentes não deve ser excluído da vigilância clínica apertada.2,5 

O Eletrocardiograma (ECG) é um meio auxiliar tanto para o diagnóstico quanto 

para a estratificação de risco no SCA.1,3 Este está especialmente indicado, nos 

primeiros dez minutos de apresentação, quando não se pode excluir perentoriamente 

causas não cardíacas para dor apresentada pelo utente.1,10 Um ECG normal reduz 

acentuadamente a probabilidade de SCA, mas não exclui a sua presença, 

particularmente de Angina Instável (AI). Estudos sugerem que 1 a 4% dos doentes 

com SCA apresentaram ECG normais.1,3  

A radiografia de tórax pode auxiliar no diagnóstico quando se suspeita de 

etiologias cardíacas, pericárdicas, aórticas ou pulmonares como causa da dor torácica, 

evitando assim que etiologias graves passem despercebidas, como é o caso do 

pneumotórax sob tensão.1,3  

Os marcadores de necrose miocárdica (MNM) constituem a análise laboratorial 

de referência perante a suspeita diagnóstica de SCA.2,3 A Troponina T ou Troponina I 

são os marcadores de lesão cardíaca preferidos, porque são mais específicos e mais 
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sensíveis. É de salientar que estas podem não estar elevadas na fase inicial do SCA, 

o que determina que na suspeita deste diagnóstico, estas tenham de ser repetidas 

algumas horas após apresentação, determinando permanências mais prolongadas no 

SU. Troponinas altas permite distinguir síndrome coronária aguda sem supra ST 

(SCASST) de AI.7 

 OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é caraterizar a amostra do ponto de vista demográfico 

(sexo e idade) e clínico (fatores de risco, antecedentes cardiovasculares e 

caraterísticas da dor torácica), assim como definir o trajeto intra-hospitalar feito pelos 

utentes (exames auxiliares de diagnóstico solicitados e especialidades intervenientes). 

Permitindo, desta forma, determinar o perfil dos indivíduos que se apresentam no SU 

com este sintoma e a carga assistencial deste no mesmo serviço do Hospital de Santo 

António (HSA). Assim, este estudo permite comparar alguns destes resultados com os 

dados disponíveis na literatura internacional e servirá de referência para comparação 

com outros que possam ser realizados futuramente na mesma instituição.  

Pretende-se ainda determinar associações estatísticas entre achados clínicos e 

os resultados obtidos em termos de diagnóstico final, nomeadamente no concerne ao 

SCA. Particularizando, tenciona-se relacionar a ocorrência de SCA com os seguintes 

parâmetros: 

 Cor atribuída pela Triagem de Manchester; 

 Fatores de risco cardiovascular; 

 Acometimento isquémico de outros territórios;  

 Caráter da dor torácica, estimando-se a magnitude de casos que se 

apresentaram com dor não isquémica; 

 Alterações no ECG; 

 Troponinas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS: 

Este estudo, de caráter retrospetivo, é relativo aos utentes que acorreram ao 

SU do HSA com dor torácica, durante o ano 2013. Para isso, foram analisados os 

processos “ALERT” dos utentes, triados com o fluxograma “DOR TORÁCICA”, durante 

esse período de tempo. Portanto, foram excluídos os utentes que eventualmente se 

apresentaram com este sintoma mas que acabaram por ser selecionados com 

fluxogramas diferentes. 

A amostra inicial constava de 5622 utentes, dos quais 18 foram excluídos por 

terem abandonado o SU após terem sido submetidos à triagem, o que resultou numa 

amostra final de 5604 utentes. De destacar que cada registo não corresponde 

necessariamente a um indivíduo diferente, porque vários recorreram mais do que uma 

vez ao SU com o mesmo sintoma durante o período de tempo contemplado no estudo.  

Dos processos clínicos foram extraídos dados sobre os seguintes parâmetros:  

 Data e hora de entrada no SU; 

 Proveniência - trazido por ambulância, referenciado ou transferido de outro 

hospital; 

 Cor atribuída segundo a Triagem de Manchester; 

 Discriminador utilizado na triagem; 

 Intensidade da dor torácica; 

 Readmissões (vinda ao SU nos três dias prévios com o mesmo sintoma); 

 Internamentos prévios (no ano de 2013); 

 Idade; 

 Género;  

 Fatores de risco cardiovascular; 

 Antecedentes de doença cardíaca isquémica;  

 Acometimento aterosclerótico de outros territórios vasculares; 

 Descrição da dor torácica; 

 Exames laboratoriais incluindo MNM; 

 ECG; 

 Exames de imagem; 

 Medicação prescrita no SU; 

 Primeira especialidade que observou o utente e as quais foi pedido o parecer 

para avaliação do utente no decorrer da investigação. 

 Diagnóstico de saída 

 Tipo de alta; 

 Data e hora de saída.  

Em alguns destes parâmetros foi necessário agrupar os resultados em 

diferentes categorias, sob determinados critérios, de modo a facilitar a análise. Foi o 

caso da descrição da dor torácica, dos resultados do ECG e dos MNM, da medicação 

prescrita e diagnósticos de saída.  

Na categorização da dor torácica os doentes foram alocados num dos 

seguintes grupos de acordo com os seguintes critérios:  
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 Dor traumática – nos casos em que existia uma relação direta entre um trauma 

prévio e a dor torácica apresentada pelo utente, sendo que esta deveria 

apresentar caraterísticas mecânicas para ser incluída neste grupo;  

 Dor isquémica - quando o utente se apresenta com dor semelhante ao de um 

evento isquémico prévio e/ou com caraterísticas de dor isquémica, como o 

início gradual, em crescendo, localização l retroesternal/precordial/epigástrica, 

descrita como pressão/aperto/constrição, com irradiação para um/ambos 

membros superiores, pescoço ou dorso, associada a diaforese, náuseas e 

vómitos, precipitada pelo exercício ou situações emocionais intensas8; 

 Dor não isquémica - incluído neste grupo a dor de caraterísticas pleuríticas, 

descrita em facada, de localização única ou principal na região abdominal 

média ou inferior, ou desconforto localizado com um dedo, dor que irradia para 

os membros inferiores ou parte superior da mandíbula, desconforto 

reproduzido pelo movimento ou com a palpação; ainda foi incluída neste grupo 

a dor fugaz com duração de segundos ou dor constante com duração de dias8;  

 Diagnóstico presumido - classificação atribuída aos casos em que os utentes 

eram transferidos de outro hospital ou referenciados já com o diagnóstico 

estabelecido; 

 Ausência de elementos para caraterizar a dor torácica - os registos incluídos 

neste grupo apresentavam alguma informação sobre o tipo de dor mas não a 

suficiente para que esses casos fossem incluídos num dos grupos anteriores;  

 Omissos: sem qualquer informação relativa ao tipo de dor.  

No presente estudo, os diferentes traçados eletrocardiográficos foram 

agrupados numa das seguintes categorias: 

 Não realizou;  

 Sim, mas sem resultado relatado;  

 Normal – apresentação com ritmo sinusal, sem sinais sugestivos de isquemia 

miocárdica ou outros distúrbios;  

 Supradesnivelamento do segmento do ST;  

 Outras alterações sugestiva de isquemia que não o supradesnivelamento do 

segmento do ST - infra-desnivelamento do segmento ST e/ou inversão da onda 

T, pseudo-normalização da onda T, ondas Q de novo;  

 Outras alterações não isquémicas (de novo), onde foram incluídas alterações 

não sugestivas inequivocamente de isquemia de novo, como extrassístoles, 

taquiarritmias supraventriculares (como Fibrilhação auricular ou Flutter 

auricular), bradiarritmias sinuais, bloqueios de ramos, ritmos de pacemaker, 

alterações inespecíficas da repolarização, sinais isquémicos antigos;  

 Registo não completo/inadequadamente relatado. 

Relativamente aos MNM, os utentes foram classificados com base nos 

resultados da Troponina I/T, usando como referência o cut-off aplicado no SU do HSA. 

Foram assim definidos 4 grupos: 

 Sem elevação;  

 Com elevação - Troponina I ≥0,04 ng/ml ou Troponina T ≥0,014 ng/ml;  

 Não efetuou;  
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 Desconhecidos -quando as análises foram pedidas, mas os resultados não 

foram relatados. 

Dado o elevado número de diagnósticos de saída, optou-se por alocá-los da 

seguinte forma: 

 Distúrbios potencialmente fatais – que inclui os vários tipos de SCA’s além das 

outras perturbações situações emergentes ou muito urgentes; 

 A maioria dos outros diagnósticos foi agrupada consoante a respetiva 

especialidade a que pertence;  

 A designação do sintoma foi atribuída aos casos onde não se identificou uma 

patologia que explicasse o quadro clínico do utente, tendo ficado como 

diagnóstico de saída, o principal sintoma que este apresentava, como dor 

torácica, dor abdominal, alterações da consciência, reações adversas a álcool, 

fármacos e drogas, ou sintomas não específicos. 

Os problemas específicos incluídos em cada um destes grupos constam na 

numa tabela em anexo (Anexo VIII).  

A medicação administrada no SU também foi agrupada consoante o respetivo 

grupo farmacológico, conforme está presente em anexo (Anexo IX). 

Foram considerados os seguintes fatores de risco cardiovascular9:  

 Sexo masculino e idade ≥45 anos; 

 Sexo feminino e idade ≥55 anos; 

 Diabetes mellitus; 

 Obesidade; 

 Tabagismo; 

 Hipertensão; 

 Dislipidemia; 

 Sedentarismo  

 Consumo de cocaína.  

Apesar da história familiar de doença cardiovascular ser um fator de risco 

bastante importante não foi considerado no presente estudo por frequentemente não 

ser contemplado nos registos clínicos. 

Relativamente aos antecedentes de DCI, contabilizou-se os casos com história 

de SCA, angina estável e revascularizações coronárias prévias. No parâmetro de 

acometimento vascular aterosclerótico de outros territórios foram considerados 

antecedentes de doença cerebrovascular (acidente isquémico transitório e acidente 

vascular cerebral), de doença arterial periférica, aneurisma da aorta abdominal e colite 

isquémica.  
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  Análise estatística 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva (frequências 

absolutas e relativas, médias e desvios padrão) e estatística inferencial. O nível de 

significância para aceitar ou rejeitar a hipótese nula foi fixado em (α) ≤ 0,05. Utilizaram-

se testes de Fisher para testar a relação entre variáveis de tipo qualitativo.  

A análise estatística foi efectuada com o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 21.0 para Windows. 
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RESULTADOS 

Caraterização da amostra  

Dos utentes admitidos com dor torácica no SU do HSA durante o ano de 2013, 

50,4% eram do sexo feminino (figura 1), com média de idades de 56,6 anos (Dp= 18,8 

anos), variando entre um mínimo de 16 anos e um máximo de 99 anos.  

 

Figura 1: Distribuição dos utentes por género 

 

 

Figura 2: Apresentação das idades dos utentes por grupos etários 

Na figura 3, pode-se apreciar a evolução das entradas ao longo dos vários 

meses do ano. As percentagens são relativamente semelhantes, embora se registe 

um valor mais elevado nos meses de Janeiro e Dezembro (9,2%) e mais baixo no mês 

de Junho (7,1%). Ao longo do dia, as entradas foram superiores entre as 7 da manhã 

e as 16 horas (figura 4). 

 

Figura 3: Distribuição das vindas ao SU com dor torácica ao longo do ano no HSA 
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Figura 4: Ilustração das horas de entrada e de saída no SU do HSA 

Cerca de 20 % dos utentes acorreram mais que uma vez ao SU com dor 

torácica, como consta na Tabela I.  

 

Tabela I: Utentes que recorreram mais que uma vez ao Serviço de Urgência 

 

 

 

 

 

Relativamente à Triagem de Manchester, foi atribuída a cor amarela à maioria 

dos utentes (59,0%). A cor laranja e vermelha representaram, respetivamente, 37,8% 

e 0,5% (Figura 5). Quase metade dos indivíduos apresentou-se com dor moderada 

(49,6%), 20,0% com dor pré-cordial e 9,4% dor de caráter pleurítico (Tabela II). A 

média da intensidade da dor foi de 4,68 (dp=1,2) -Tabela III. Em relação à 

proveniência, 74,9% dos utentes dirigiu-se diretamente ao HSA. Dos que não surgiram 

ao SU desta forma, a maioria (56,6%) foi trazido por Ambulância (Tabela IV). 

 

 

Figura 5: cor atribuída na Triagem de Manchester 
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Tabela II: Vários discriminadores da dor aplicados na triagem de Manchester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela III: Intensidade da dor torácica 

 

 

 

 

Tabela IV: Proveniência dos doentes que entraram em 2013 no Serviço de Urgência do HSA 

com dor torácica 
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A dor não isquémica dominou os tipos de apresentação de dor torácica, tendo 

ocorrido em 64,0% dos utentes, enquanto que a dor isquémica surgiu em 15,5% dos 

casos. Cerca de 4% dos casos foram classificados como omissos (Tabela V). Na 

grande maioria destes registos constava a descrição de outros sintomas (como 

palpitações ou dispneia) em vez da caraterização da dor torácica, sugerindo que esses 

utentes apesar de terem sido triados pelo Fluxograma “Dor torácica”, não apresentava 

este sintoma.  

Tabela V: Caráter da dor torácica apresentada pelo utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os utentes incluídos neste estudo apresentavam em média 2,3 fatores de risco 

cardiovascular (Anexo I) e 75,5% apresentava pelo menos um destes factores - Tabela 

VI. Os fatores de risco cardiovascular com maior representatividade foram a 

hipertensão (39,4%), ser homem com pelo menos 45 anos (35,3%) e ser mulher com 

pelo menos 55 anos (28,2%), como se pode observar na Tabela VII. Dos indivíduos 

que se apresentaram ao SU com dor torácica, 16,1% apresentavam antecedentes de 

DCI -Tabela VIII; e 8,1% evidenciava sinais de acometimento aterosclerótico de outros 

territórios vasculares, sendo o território cerebral o mais atingido, correspondendo a 

mais de metade dos casos positivos, como se pode depreender pela análise da Tabela 

IX. 

Tabela VI: Discriminação do número de fatores de risco cardiovascular apresentados pelo 

utente com dor torácica 
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Tabela VII: Distinção do tipo de fatores de risco cardiovascular apresentados pelo utente com 

dor torácica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela VIII: Antecedentes de Doença cardíaca isquémica  

 

 

Tabela IX: Doença aterosclerótica de outros territórios vasculares. Legenda: Aneurisma da 

aorta abdominal (AAA); Colite isquémica (CI); Doença cerebrovascular(DCEV). 
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A grande maioria (88,5%) efetuou pelo menos um exame laboratorial, tendo 

sido a determinação das troponinas o exame laboratorial mais solicitado (24,8%), 

seguidas do hemograma (22,7%) e da bioquímica (22,6%) -Tabela X. 

A maioria dos utentes realizou a pesquisa das troponinas séricas (61,8%) e, 

daqueles que procederam ao exame, a maioria apresentou-se sem elevação deste 

marcador (42,8%). Apenas 6,5% dos casos se apresentaram com esta enzima de 

necrose do miocárdio elevada (Tabela XI). 

Tabela X: Exames laboratoriais realizados no Serviço de Urgência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela XI: Resultados das troponinas séricas 

 

 

 

 

 

 

O exame de imagem mais realizado pelos utentes que se apresentaram com 

dor torácica ao SU foi a telerradiografia de tórax, que representou 66,1% dos exames 

de imagens requisitados. (Tabela XII) A eletrocardiografia foi realizada em 68,2% dos 

utentes. A maioria apresentava um traçado eletrocardiográfico normal (32,2%), 
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sabendo que apenas 2,1% expressavam elevação do segmento ST e 4,8% outras 

alterações isquémicas, com um total 6,9% dos exames a revelar sinais de isquemia 

miocárdica -Tabela XIII.   

Tabela XII: Exames de imagem realizados no SU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela XIII: Resultados dos eletrocardiogramas realizados no SU 

  

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à medicação prescrita, os ansiolíticos (12,0%), os 

analgésicos (11,5%) e os anti-agregantes plaquetários (9,5%) estão entre os fármacos 

mais prescritos no SU como consta na tabela XIV.  
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Tabela XIV: Tipo de fármacos prescritos no SU; Anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s), 

Bloqueadores da atividade adrenérgica (BAA), Bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), 

Inibidores da bomba de protões (IBP), Inibidores da enzima de conversão da angiotensina e 

antagonistas dos receptores da angiotensina II (IECA/ARA II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na maioria dos casos foram os médicos de Medicina Interna e de Clínica Geral 

a prestar os primeiros cuidados ao utente, em 28,6% e 27,2% dos casos, 

respetivamente (Tabela XV). Como se pode depreender pela análise da Tabela XVI, 

foi pedido o parecer de outras especialidades em 1113 dos utentes, sendo a grande 

maioria das solicitações feitas a Cardiologia (61,8%) e a Ortopedia (9,5%).  
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Tabela XV: Primeira especialidade a observar o utente que chega ao SU com dor torácica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela XVI: Especialidades que receberam solicitação para avaliar o utente durante a 

permanência no SU 
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Uma pequena percentagem de 2,7% (n =154) indica que teve internamentos 

prévios no decorrer do ano de 2013. Enquanto apenas 2,6% (n =147) foi readmitido. -

Tabela XVII e XVIII, respetivamente  

Tabela XVII: Internamentos anteriores durante o ano de 2013 

 

 

 

 

 

 

Tabela XVIII: Recorrência ao serviço de urgência nos 3 dias prévios 

 

Aproximadamente metade dos doentes teve alta para o domicílio (47,8%), 

enquanto 27,0% teve alta para centro de saúde e 12,4% para o serviço de 

internamento. Houveram 3 óbitos no SU. Destes, 2 casos entraram no SU já em 

paragem cardo-respiratória e 1 deles já tinha falecido, apesar de ter sido triado com 

fluxograma “Dor torácica”. Cerca de 4,7% dos utentes abandonou o SU durante a 

investigação, ou saíram contra o parecer médico- Tabela XIX.  

Tabela XIX: Tipo de alta hospitalar. Na categoria “outros” incluem-se os utentes que 

abandonaram o SU durante a investigação clínica ou saíram contra o parecer médico 
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Como se pode depreender pela análise da tabela XX, a “Dor torácica” foi o 

diagnóstico final mais atribuído em 27,5% dos casos, seguida dos distúrbios do 

sistema músculo-esquelético (17,5%). De destacar a representatividade dos distúrbios 

potencialmente fatais (7,7%), onde se inclui o SCA, sendo este responsável pela 

grande maioria dos diagnósticos deste último grupo (7,1% dos 7,7%). O número de 

casos de SCASST e AI foi cerca de 2,5 vezes superior aos casos de SCACST. 

Tabela XX: Diagnósticos de saída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os utentes triados com dor torácica permaneceram, em média, 5h e 45 minutos 

no serviço de urgência (dp=5:19), variando entre um mínimo de 4 minutos e um 

máximo de 70 horas e 51 minutos - Tabela XXI.  

Tabela XXI: Tempo de permanência no serviço de urgência
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Associação estatística entre achados clínicos e o diagnóstico final 

Tanto os fatores de risco cardiovascular clássicos, como acometimento prévio 

de outros territórios vasculares foram associados a SCA de uma forma 

estatisticamente significativa (Anexo II e III, respetivamente). 

Há uma proporção mais elevada de doentes com cor laranja e com SCA 

(76,4% vs 36,3%) e cor vermelho e com SCA (2,9% vs 0,3%), sendo a diferença 

estatisticamente significativa, teste de Fisher, p = 0,001. Dos utentes com SCA, a 

grande maioria foi triada com a cor laranja (76,4%), seguida da cor amarela (20,4%), 

apenas 2,9% foram triados com a dor vermelha, 0,3% (que corresponde a 1 caso) foi 

triado com cor verde e nenhum foi triado para cor azul - Anexo IV. 

Importa destacar que cerca de um terço (30,3%) dos utentes com dor 

isquémica não evoluíram com SCA. Por outro lado, apenas 2,4% com dor não 

isquémica desenvolveu SCA, teste de Fisher, p = 0,001 (Anexo V). Estes últimos 

casos correspondem às apresentações com dor torácica atípica. 

Cerca de metade dos utentes (52,1%) com alterações isquémicas no ECG não 

evidenciaram SCA, enquanto 4,4% com exame negativo desenvolveram SCA, teste de 

Fisher, p = 0,001 (Anexo VI). 

Mais de metade dos utentes (54,2%) com elevação das troponinas não 

desenvolveu SCA e apenas 3,2% daqueles sem elevação deste marcador 

desenvolveu SCA, teste de Fisher, p = 0,001 (Anexo VII).  

Dos utentes com diagnóstico potencialmente fatal, 22,3% já tinham recorrido 

previamente ao serviço de urgência, contudo a diferença relativamente aqueles com 

disgnósticos não potencialmente fatais não foi estatisticamente significativa, teste de 

Fisher, p = 0,138 – Anexo VIII. 
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Discussão e Conclusão  

Os dados obtidos em relação aos fatores sociodemográficos foram idênticos 

aos presentes noutros estudos internacionais da mesma índole. Segundo um estudo 

realizado no Reino Unido por Goodacre et al, a média de idade dos utentes que se 

apresentaram ao Serviço de Urgência com dor torácica foi de 57,1 anos10, valor muito 

próximo do obtido neste estudo - 56,6 anos. Enquanto no estudo supracitado houve 

um predomínio do sexo masculino em 55,1% dos registos, neste, o número de 

mulheres que acorreram ao serviço de urgência com dor torácica foi ligeiramente 

superior ao dos homens (50,4%). 

Daqueles que desenvolveram SCA, a grande maioria foi triada com cor laranja 

(76,4%) e amarela (20,4%), perfazendo um total de 96,8%. Daí se depreende que 

cerca de 20% dos utentes com SCA foi atribuída uma prioridade de observação que 

poderia ir até 60 minutos, de acordo com a Triagem de Manchester1. Tais resultados 

poderiam sugerir que o tempo até à primeira abordagem do doente, isto é, o tempo até 

a obtenção do primeiro ECG, era superior ao recomendado - 10 min. Contudo, a 

realização do ECG logo após a triagem, previamente à observação médica, nos casos 

de dor torácica, é prática corrente no HSA, permitindo estratificar os doentes de 

acordo com a prioridade de atendimento.  

 Da análise deste estudo, constata-se que foram incluídos na categoria de dor 

isquémica 15,5% das apresentações com dor torácica ao SU do HSA. Num estudo 

realizado por Martínez-Sellésa et al no Hospital Geral Universitário Gregório Marañón, 

a dor isquémica esteve presente em 15,7% dos casos11. Contudo, este último trabalho 

não contempla os casos dor traumática, que corresponde a 7,1% das apresentações 

ao SU do HSA. Assim, a amostra neste hospital foi mais abrangente, pelo que a 

representatividade de casos com dor isquémica foi superior.  

 Relativamente aos exames auxiliares de diagnóstico, no mesmo estudo do 

Hospital Geral Universitário Gregório Marañón, o ECG foi realizado em 88,4% e o 

valor das troponinas foi obtido em 43,2%; procedeu-se a radiografia de tórax em 

54,7% e a avaliação por Cardiologia foi solicitada em 25,4%.11 Comparativamente, no 

Hospital de Santo António, o ECG foi requisitado menos (68,2%) e a radiografia 

torácica mais frequentemente (66,1%). O parecer da Cardiologia foi requerido em 

cerca de metade dos casos no estudo a que se refere este trabalho (12,1% vs 25,4%). 

Tal fato pode ser explicado, em parte, por, no estudo relativo ao HSA, terem sido 

incluídas as formas não traumáticas e traumáticas de dor torácica, sendo que nesta 

última categoria a radiografia torácica e não o ECG é o exame requisitado por rotina e 

a solicitação para ser avaliado por Cardiologia não é tantas vezes pedida. Além disso, 

em relação à Eletrocardiografia, os exames solicitados após triagem podem não ter 

sido registados informaticamente o que subestima o número de exames realizados. 

  No estudo a que se reporta este trabalho, a “Dor torácica” foi o diagnóstico final 

mais atribuído em 27,5%, seguido dos distúrbios do sistema músculo-esquelético 

(17,5%). Comparando os vários diagnósticos finais obtidos com os reportados no The 

topic12, um estudo de índole semelhante, percebe-se que:  
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 No de The Topic, 48,7% dos utentes com dor torácica apresentavam distúrbios 

músculo-esqueléticos; neste trabalho, esta categoria de diagnóstico 

correspondeu apenas a 17,5% dos casos; 

 A carga de dor psicogénica foi semelhante no The Topic e no estudo realizado 

no HSA, 11,5% e 10,7, respetivamente. 

 O mesmo se observou nos distúrbios respiratórios, tendo sido relatado no The 

Topic 10,1% e 10,8% no presente estudo. 

 Os distúrbios do sistema gastrointestinal corresponderam a 7,7% dos 

diagnósticos no The Topic, em oposição a 2,9 % no HSA.  

As diferenças mais significativas foram observadas ao nível dos distúrbios 

músculo-esqueléticos e gastrointestinais, distúrbios que poderão estar a ser 

subdiagnosticados no SU do HSA, o que poderá corresponder a alguns casos 

classificados como “dor torácica” no diagnóstico final.  

American College of emergency physicians aferiu que 10-15% dos utentes com 

dor torácica apresenta SCA como diagnóstico final5. Por sua vez, no HSA, os casos de 

SCA perfizeram 7% das apresentações ao SU com dor torácica. Esta discrepância 

pode dever-se em parte às diferentes prevalências dos factores de risco 

cardiovascular em duas populações com  hábitos de vida distintos,  à acessibilidade 

dos utentes ao sistema nacional de saúde muito menos restrita no HSA e/ou ao 

sistema de triagem aplicado, pois foi possível constatar que cerca de 4% dos casos 

que foram triados com dor torácica, não apresentavam este sintoma (casos 

classificados como omissos).  

Estudos prévios sugerem que a apresentação atípica de SCA acontece em 10-

15% dos SCA’s13. No estudo a que reporta este trabalho, este valor for 

substancialmente inferior, 2,4%. Tal pode dever-se ao fato de uma percentagem 

significativa dos SCA’s provirem da via verde coronária ou outros hospitais, sendo os 

registos nestes casos muito escassos, não tendo sido possível caraterizar a dor 

torácica numa das categorias predefinidas. Adicionalmente, este estudo inclui apenas 

os utentes que foram triados com o fluxograma “Dor torácica”, havendo certamente 

casos que foram triados com outros sintomas (como dispneia ou dor abdominal) que 

desenvolveram SCA, sendo igualmente tipos de apresentação atípica.  

Estudos sugerem que 1 a 4% dos indivíduos com SCA apresentam ECG 

normal5, valor semelhante ao obtido no presente estudo onde cerca de 4,4% dos 

doentes com eletrocardiografia negativa desenvolveram SCA. Por outro lado, quase 

metade (47,9%) dos utentes com alterações isquémicas no ECG não evidenciaram 

SCA. Esta sobre-estimativa demonstra a baixa especificidade do exame quando 

interpretado isoladamente, reforçando a vantagem da sinergia com os restantes 

achados clínicos. Em relação às troponinas, mais de metade dos doentes (54,2%) com 

elevação destes marcadores não desenvolveu SCA, o que denota a importância das 

determinações seriadas, muitas vezes determinando longos períodos de permanência 

no SU. 
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Num estudo italiano de Solinas et al, a média de tempo que os utentes com dor 

torácica permaneceram no SU foi cerca de 3h59 min.14 No HSA, a demora dos 

indivíduos que acorreram aos SU em iguais circunstâncias foi superior, cerca 5h45min. 

Foi administrado pelo menos um fármaco à grande maioria (80,9%) dos 

utentes. Se compararmos este valor com o número de casos em que se obteve um 

diagnóstico preciso, diferente de “Dor torácica”, que é cerca de 72,5%, então podemos 

perceber que há uma percentagem significativa de doentes a ser tratada 

sintomaticamente. Relativamente ao tratamento, constata-se que os ansiolíticos (12%) 

foram os fármacos mais prescritos. Este achado reflete apenas em parte a magnitude 

dos diagnósticos relacionados com distúrbios psicológicos (10,7%), o que significa que 

mesmo nos indivíduos com outras patologias a carga psicológica associada é 

significativa.  

O principal ponto forte deste estudo é o tamanho da amostra, o que permite 

obter uma maior acurácia dos resultados. Além disso, apresenta um número 

considerável de variáveis, permitindo caraterizar o utente sob vários aspetos.   

As principais limitações deste estudo são:  

 Ser baseado nos registos clínicos, redigidos por uma grande variedade de 

médicos com diferentes metodologias de trabalho, nomeadamente no que 

concerne ao registo da informação clínica, o que pode influenciar a 

interpretação da informação recolhida.  

 Além disso, nas situações de maior gravidade, os registos são 

consideravelmente mais escassos, o que torna a caraterização desses utentes 

mais pobre. 

 A informação dos utentes que se dirigiram mais que uma vez ao SU, encontra-

se repetida, tendo os casos recorrentes mais peso neste estudo.  

 Por sua vez, os casos de dor traumática poderiam ser excluídos da amostra, 

porque a maior parte dos estudos internacionais disponíveis para comparação 

não inclui os utentes com este tipo de dor, apresentando amostras mais 

restritas; contudo parece relevante avaliar a representatividade destes casos.  

 Os casos de SCA com apresentação atípica são provavelmente mais do que 

os reportados neste estudo, porque aqui só foram incluídos os indivíduos que 

se apresentaram com dor torácica, havendo alguns triados com outros 

fluxogramas, cujo diagnóstico final foi de SCA. 

 Como o registo nos processos ALERT termina quando o utente deixa o SU, o 

diagnóstico final de SCA foi estabelecido antes na confirmação por cateterismo 

cardíaco, portanto com base nos sintomas, ECG e MNM. Poderia ser 

interessante confrontar estes casos com os resultados do cateterismo, o que 

permitiria obter o número de casos em que a suspeita de DCI não se 

confirmou. 

Pelo fato de vários estudos sugerirem que a apresentação " atípica" apresenta 

um maior risco de mortalidade intra-hospitalar, especialmente por doença cardíaca 

isquémica seria interessante, como trabalho futuro, traçar o perfil dos doentes com 

este tipo de apresentação. Além disso, poder-se-ia seguir utentes portadores de dor 
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não sugestiva de isquemia e a quem foi dado alta para o domicílio, a longo prazo, 

detetando se alguns destes vieram posteriormente a desenvolver eventos isquémicos 

agudos. 
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Anexo I: Número de fatores de risco apresentados pelos utentes que se apresentaram ao 

SU com dor torácica 

Anexos: 

 

 

Anexo II: Relação dos fatores de risco cardiovasculares e o SCA, Teste de Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Relação entre o acometimento vascular de outros territórios e o SCA 

 

 

 

Diagnóstico  Valor de p  

Homem ≥ 45 anos p ≤ ,001 

Mulher ≥ 55 anos p ≤ ,001 

Diabetes p ≤ ,001 

Obesidade p ≤ ,05 

Tabagismo p ≤ ,01 

Hipertensão p ≤ ,001  

Dislipidemia p ≤ ,001 
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Anexo IV: Relação entre a cor da Triagem de Manchester e a ocorrência de SCA, 

Teste de Fisher, p = 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V: Análise estatística a relacionar o tipo de dor torácica com o diagnóstico de 

SCA; Teste de Fisher, p = 0,001 
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Anexo VII: Analise estatística a relacionar a presença de alterações isquémicas no 

eletrocardiograma diagnóstico de SCA; Teste de Fisher, p = 0,001 

 

Anexo VI: Análise estatística a relacionar a presença de alterações isquémicas no 

eletrocardiograma diagnóstico de SCA; Teste de Fisher, p = 0,001 
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Anexo VIII: Relação entre o número de registos no SU do HSA e ocorrência de 

diagnósticos potencialmente fatais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


