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Resumo

Abstract

Fundamentos: Apesar de existirem inúmeras doenças
que causam dor torácica, aquelas originadas do
aparelho cardiovascular são as que mais preocupam,
e sua classificação clínica é de extrema importância na
abordagem inicial dos pacientes, possibilitando a
diferenciação entre as doenças que oferecem risco de
morte.
Objetivos: Analisar os atendimentos por dor torácica
no Hospital Universitário Sul Fluminense, em
Vassouras, RJ, verificando a sua frequência, os tipos
encontrados e a sua relação com sexo, faixa etária e
medicamentos prévios utilizados.
Métodos: Estudo transversal observacional, realizado
no período de 2010 a 2012, utilizando-se questionário
estruturado, incluindo indivíduos com queixa de dor
torácica. Foram analisadas as variáveis: sexo, faixa
etária e medicamentos prévios utilizados.
Resultados: Foram admitidos no HUSF com dor
torácica 236 pacientes. A dor mais prevalente foi a do
tipo B (44,0 %), sem demonstrar diferença estatística
com as demais (p=0,844). Não foi encontrada diferença
significativa em relação ao sexo ou à faixa etária para
os diferentes tipos de dor. Os medicamentos mais
utilizados foram: betabloqueadores e inibidor da
enzima de conversão da angiotensina.
Conclusões: Dos pacientes estudados, o tipo de dor
mais encontrado foi o tipo B, seguido pelo C, A e por
último o tipo D. Houve diferença significativa entre
os medicamentos utilizados pelos pacientes e quando
relacionado o medicamento com a faixa etária; todavia
não houve relação significativa do medicamento com
o sexo. Também não foi significativa a relação do tipo
de dor com a idade, o sexo e com os medicamentos
antianginosos utilizados.

Background: Although there are countless diseases
causing chest pain, those arising from the
cardiovascular system prompt the greatest concern.
Their clinical classification is extremely important for
initial patient management, helping distinguish lifethreatening diseases.
Objectives: To analyze chest pain in patients seen at
the Sul Fluminense University Hospital in Vassouras,
Rio de Janeiro State, identifying frequency and type,
and relating this to gender, age bracket and medications
taken previously.
Methods: This observational cross-sectional study
was conducted from 2010 to 2012 using a structured
questionnaire completed by patients complaining of
chest pain. The following variables were analyzed:
gender, age bracket and medications taken
previously.
Results: Among 236 patients admitted to this Hospital
with chest pain, the most prevalent was type B (44%),
although with no statistical difference compared to
the others (p=0.844). No significant difference was
found for gender or age for the various pain types.
The most common medications were beta-blockers,
ACE inhibitors and others.
Conclusions: Type B was most common pain type
among these patients, followed by C, A and finally
D. There was a significant difference in the
medications taken by these patients and when
relating medications to age brackets. However, no
significant relationship was noted between
medications and gender, nor pain type with age,
gender and anti-angina medications.
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Introdução

das suas causas. Essa diferenciação entre as doenças
que oferecem risco de morte ou não, é ponto crítico
na tomada de decisão do médico para definir a
liberação ou admissão do paciente e iniciar o
tratamento4.

Cinco a oito milhões de indivíduos com dor torácica
são encontrados anualmente nas salas de emergência
nos Estados Unidos da América (EUA) e a maioria é
internada para avaliar uma possível síndrome
coronariana aguda. Cerca da metade dos pacientes
internados não confirmam uma causa cardíaca para
os sintomas1, visto que 10-30 % daqueles submetidos
a angiografia coronariana apresentam laudos normais,
concluindo-se por dor torácica de origem não
cardiogênica2.
Apesar de existirem inúmeras doenças que causam
dor torácica, aquelas originadas do aparelho
cardiovascular são as que preocupam mais os médicos
e pacientes. Somente 10-15 % dos pacientes que
chegam às salas da emergência com dor torácica
apresentam infarto agudo do miocárdio, e menos de
1 % apresenta embolia pulmonar ou dissecção aórtica.
Cerca de 5 % dos pacientes com dor torácica e infarto
agudo do miocárdio são liberados erroneamente sem ter
diagnóstico na sala de emergência3. Há diferentes tipos
de dor torácica, que são apresentados no Quadro 1.
A possível gravidade das condições clínicas faz com
que seja primordial um diagnóstico rápido e preciso

Com o surgimento das unidades de dor torácica nos
serviços de emergência nos EUA, uma nova
estratégia de avaliação dos pacientes com dor
torácica suspeita de infarto agudo do miocárdio foi
proposta, visando a estratificar o paciente na sala de
emergência, acelerando o diagnóstico, a terapêutica
e o prognóstico5.
O tratamento médico da doença arterial coronariana
(DAC) em suas diferentes apresentações visa a
retardar a formação e a progressão da placa
aterosclerótica, prevenir sua ruptura e eventos dela
decorrentes, tratamento dos sintomas se presentes e
das sequelas da doença6.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar os
atendimentos por dor torácica no Hospital
Universitário Sul Fluminense, em Vassouras, RJ,
verificando a sua frequência, os tipos encontrados e
a sua relação com sexo, faixa etária e medicamentos
prévios utilizados.

Quadro 1
Classificação dos diferentes tipos de dor torácica
Tipos de dor torácica

Definição

Dor tipo A (definitivamente anginosa)

Dor torácica que dá certeza de diagnóstico de SCA, independente
de exames complementares.

Dor tipo B (provavelmente anginosa)

Dor torácica que faz da SCA a principal hipótese diagnóstica, mas
necessitando de exames complementares para sua confirmação.

Dor tipo C (provavelmente não anginosa)

Dor torácica que faz da SCA a principal hipótese diagnóstica, mas
necessitando de exames complementares para sua exclusão.

Dor tipo D (definitivamente não anginosa)

Dor torácica que não inclui a SCA no diagnóstico etiológico (D1=sem
diagnóstico na admissão; D2=com diagnóstico)

Dor de IAM

Dor torácica sugestiva de IAM pelo tipo, localização, intensidade,
duração (≥30 min) e outros sintomas/sinais.

Dor de não IAM

Dor torácica que não preenche as características da dor de IAM.

Fonte: Unidade de Dor Torácica do Hospital Pró-Cardíaco (Bassan et al.3 )
SCA - síndrome coronariana aguda
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Métodos
Realizado estudo transversal, observacional, no período
de 2010 a 2012, na Unidade de Dor Torácica (UDT) do
Serviço de Emergência do Hospital Universitário Sul
Fluminense (HUSF) em Vassouras, RJ, com indivíduos
com queixa de dor torácica. Este estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal Fluminense sob o n° 17005413.5.0000.5243.
Todos os participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido obedecendo aos
princípios da Resolução CNS 466/12.
Foram aplicados questionários conduzidos por
estagiários da UDT (integrantes da Liga de Cardiologia
do Curso de Medicina da Universidade Severino
Sombra - USS), devidamente treinados para sua aplicação
e seguindo critérios da literatura científica7. Foram
incluídos no estudo todos os pacientes que chegaram à
emergência do HUSF com queixa de dor torácica e foram
excluídos os indivíduos menores de 18 anos.
Os questionários continham informações das
características clínicas da dor torácica: localização,
irradiação, tipo, intensidade, duração, situações que
precediam a dor, fatores atenuantes e sintomas
associados que permitiram a sua classificação
(Quadro1) de acordo com o protocolo de dor torácica
do HUSF que segue o modelo padrão do protocolo do
Hospital Pró-Cardíaco1.
A partir dessas informações foi realizada estratificação
dos tipos de dor, fatores de risco, alterações no traçado
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eletrocardiográfico e marcadores de necrose miocárdica
possibilitando alocar o paciente em uma rota
compatível com sua clínica e tratá-lo concomitantemente.
Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, faixa etária
e os principais medicamentos antianginosos utilizados
previamente à admissão na UDT. As medicações préestabelecidas nos questionários foram: ácido acetilsalicílico
(AAS), nitratos, betabloqueador, antagonista do canal de
cálcio, anticoagulante oral, ticlopidina, clopidogrel,
abciximab, inibidor da enzima de conversão da
angiotensina (IECA), bloqueador do receptor da
angiotensina II (BRA II), hipolipemiantes e outras.
A análise com o teste Shapiro-Wilk revelou que os dados
do estudo estavam dentro da normalidade. Sendo assim,
foram utilizados o teste t de Student e o teste de análise
de variância (ANOVA) para verificar se havia diferença
entre os grupos. Posteriormente, quando necessário, o
teste de Tukey foi utilizado para localizar entre quais
grupos estava a diferença. O nível de significância
utilizado foi de 0,05 e os softwares utilizados foram:
Primer of Biostatistics 4.0 e SigmaStat 3.10.

Resultados
Foram admitidos no HUSF com dor torácica, no
período de 2010 a 2012, 236 indivíduos, com idades
entre 18-100 anos, média de 56,6±15,5 anos, sendo
101 indivíduos do sexo masculino e 135 do sexo
feminino. A prevalência de uso de cada medicamento
pode ser observada na Figura 1.

Figura 1
Prevalência (%) dos medicamentos utilizados

(barras verticais = erro-padrão; ANOVA p=0,004; *Teste de Tukey; † indicando diferença estatística entre os medicamentos)
AAS – ácido acetilsalicílico; N - nitrato; B-B - betabloqueador; AC - Antagonista de cálcio; ACO - anticoagulante oral; T - ticlopidina;
CL - clopidogrel; AB - abciximab; IECA - inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA II - bloqueador do receptor de angiotensina II
HP - hipolipemiante
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Segundo a classificação da dor torácica, o tipo de dor
mais frequente foi o tipo B (44,0 %), em seguida tipo
C (26,0 %), tipo A (19,0 %) e por último a dor tipo D
(10,0 %), p=0,84. Os tipos de dor A e C foram mais
prevalentes no sexo masculino, com 21,8 % e 31,7 %,
respectivamente. Os tipos de dor B e D foram mais
prevalentes no sexo feminino, com 47,4 % e 14,8 %,
respectivamente. Não houve diferença significativa
entre os sexos em relação ao tipo de dor (p=0,27)
(Tabela 1).
Não foi encontrada diferença estatística entre as
diferentes faixas etárias em relação ao tipo de dor e
nenhum tipo de dor foi mais prevalente que outro
(p=0,08) (Tabela 2).

Dos 236 pacientes com dor torácica, 63,0 % faziam
uso de pelo menos uma medicação antianginosa
previamente ao evento de dor torácica. Quatro
classes de medicamentos apresentaram maior
frequência de uso pelos pacientes com dor torácica,
independente da sua classificação. Dentre esses
medicamentos os betabloqueadores e o ácido
acetilsalicílico foram os mais utilizados pelo sexo
masculino: 18,39 % e 14,37 %, respectivamente. Já
os inibidores da enzima de conversão da angiotensina
e os bloqueadores dos receptores da angiotensina II
foram os mais utilizados pelo sexo feminino: 13,63 %
e 12,68 %, respectivamente, todos sem significado
estatístico (p=0,19) (Tabelas 3 e 4).

Tabela 1
Prevalência (%) do tipo de dor em relação ao sexo
A

B

C

D

Masculino

21,8

41,6

31,7

5,0

Feminino

17,0

47,4

20,7

14,8

População estudada

19,4

44,5

26,2

9,9

Teste t de Student: p=0,27

Tabela 2
Número de pacientes por faixa etária (anos) em relação ao tipo de dor
<30

31-40

41- 50

51-59

60-70

71-80

>81

A

2

0

12

11

9

8

3

B

6

11

21

29

21

9

9

C

3

5

15

14

11

10

2

D

3

3

2

5

5

2

5

ANOVA: p=0,08

Tabela 3
Prevalência (%) do tipo de dor em relação ao medicamento utilizado

AAS
N

A

B

C

D

Total

12,90

11,68

14,43

11,32

50

8,60

10,28

8,25

5,66

33

B-B

16,13

12,62

14,43

18,87

62

AC

5,38

5,61

3,09

9,43

24

ACO

0,00

0,47

0,00

0,00

0

T

1,08

1,40

1,03

0,00

4

CL

0,00

0,47

1,03

1,89

3

AB

0,00

0,00

0,00

0,00

0

IECA

15,05

17,29

10,31

9,43

52

BRA II

8,60

8,88

15,46

11,32

44

HP
Outros

8,60

9,81

9,28

5,66

33

23,66

21,50

22,68

26,42

94

AAS - ácido acetilsalicílico; N - nitrato; B-B - betabloqueador; AC - antagonista do canal de cálcio; ACO - anticoagulante oral; T - ticlopidina;
CL - clopidogrel; AB - abciximab; IECA - inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA II - bloqueador do receptor de angiotensina
II; HP - hipolipemiante; (ANOVA: p=1,00).
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Tabela 4
Prevalência (%) dos medicamentos usados de acordo com o sexo
Masculino

Feminino

14,37

11,42

6,95

8,36

18,89

13,79

3,86

5,82

Anticoagulante oral

0,0

0,19

Ticlopidina

0,0

1,64

Clopidogrel

0,31

1,09

Abciximab

0,0

0,0

IECA

10,82

13,63

BRA II

9,96

12,68

Hipolipemiante

10,98

7,48

Outras

23,85

23,91

AAS
Nitrato
Betabloqueador
Antagonista do canal de cálcio

Test t de Student: p=0,19; AAS - ácido acetilsalicílico; IECA - inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA II - bloqueador do
receptor de angiotensina II

Foi encontrada diferença significativa entre as
diferentes faixas etárias (p=0,001). Em relação aos
medicamentos utilizados, a faixa etária entre 51-59 anos
foi a mais prevalente, sendo os mais utilizados:
betabloqueadores, inibidores da enzima de conversão
da angiotensina e outros (Tabela 5).

O uso de medicação antianginosa, por tipo de dor
torácica, é apresentado na Tabela 6.
A relação do tipo de dor com todas as medicações
utilizadas pelos pacientes está apresentada na Tabela 3,
e mostra que não houve diferença significativa (p=1,00).

Tabela 5
Número de pacientes por faixa etária (anos) em relação aos medicamentos utilizados
<30
AAS§

31-40

41- 50

51-59*

60-70

71-80

>81

Total

1

1

11

22

10

8

4

57

1

0

5

17

9

6

3

41

0

1

13

19

14

13

6

66

Antagonista do canal de cálcio§

0

1

2

16

3

2

1

25

Anticoagulante oral

0

0

0

0

1

0

0

1

Ticlopidina

0

0

1

2

2

0

0

5

Clopidogrel//

0

0

2

0

0

0

1

3

Abciximab//

0

0

0

0

0

0

0

0

IECA

3

4

10

20

15

8

6

66

BRA II

1

2

4

16

10

7

8

48

Hipolipemiante§

0

0

6

16

9

9

1

41

Outras†

3

4

18

34

19

14

12

104

Total

9

13

72

162

92

67

42

Nitrato

§

Betabloqueador‡

§

‡
§

//

ANOVA p=0,001; Teste de Tukey indicou a faixa etária 51-59 (*) diferente das demais em relação ao medicamento utilizado; os medicamentos
mais utilizados por faixa etária estão na seguinte ordem de símbolos: 1º: †; 2º: ‡; 3º: §; 4º: //
AAS - ácido acetilsalicílico; IECA - inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA II - bloqueador do receptor de angiotensina II
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Tabela 6
Uso de medicação antianginosa, por tipo de dor torácica
Tipo de dor torácica

A

B

C

D

Uso prévio de medicações (%)

76,34

78,51

77,31

73,58

Discussão
O presente estudo foi constituído em sua maioria por
mulheres (58,0 %). Este dado está de acordo com
resultados8 da literatura que demonstraram uma taxa
de 57,0 %, todavia distintos de outros estudos9,10, que
evidenciaram igualdade na incidência de dor torácica
para ambos os sexos. Já outros autores encontraram
prevalência de dor torácica no sexo masculino (63,0 %)3.
A média de idade dos pacientes estudados foi
56,6±15,5 anos, diferente dos achados de alguns
autores, em que a média de idade foi 63,0 anos8 e
60,3 anos3. Idosos compõem o grupo etário mais
medicalizado na sociedade11, diferente do encontrado
no atual estudo no qual a faixa etária que mais usou
medicamentos foi entre 51-59 anos.
Embora a apresentação clínica dos pacientes com
síndrome coronariana aguda possa ser muito diversa,
cerca de 75-85,0 % apresentam, como sintoma
predominante, dor torácica12. A angina típica está
associada à doença coronariana em 90,0 % dos homens
>55 anos e em 80,0 % das mulheres nessa mesma faixa
etária13.
No presente estudo, 55,5 % dos pacientes que possuíam
dor típica tinham mais de 55 anos. Isso demonstra que
a caracterização da dor através da história clínica do

272

Medicações antianginosas mais utilizadas

%

betabloqueadores

16,13

inibidores da enzima de conversão da
angiotensina

15,05

ácido acetilsalicílico

12,90

inibidores da enzima de conversão da
angiotensina

17,29

betabloqueadores

12,62

ácido acetilsalicílico

11,68

bloqueadores dos receptores da
angiotensina II

15,46

ácido acetilsalicílico e betabloqueadores

14,43

betabloqueadores

18,87

ácido acetilsalicílico e bloqueadores dos
receptores da angiotensina II

11,32

paciente continua sendo um dos pontos mais
importantes na avaliação, pois permite a elaboração
de possíveis hipóteses de diagnósticos diferenciais de
etiologia não cardíaca, diminuindo as internações
desnecessárias e reduzindo os custos hospitalares14.
A apresentação clínica da dor torácica que prevaleceu
foi do tipo B (dor provavelmente anginosa, 44,0 %); e
em seguida a dor tipo C (dor provavelmente não
anginosa, 26,0 %), semelhante a outro estudo3 em que
a dor tipo B e tipo C também prevaleceram. Nesse
estudo, dos 1 003 pacientes que foram atendidos com
queixa principal de dor torácica, classificados
imediatamente com as características da dor, foram
observados: 225 (22,0 %) pacientes com dor torácica
tipo A; 287 (29,0 %) tipo B, 268 (27,0 %) tipo C e
223 (23,0 %) tipo D.
Em outro estudo15, o quadro clínico de apresentação
foi típico de infarto agudo do miocárdio em 313 casos
(81,5 %). Em 21 dos 55 casos restantes houve relato de
dor torácica não característica de infarto agudo do
miocárdio (IAM). Isso coincide com outros achados16,
em que a dor precordial considerada típica para
doença arterial coronariana na apresentação ocorreu
em 742 pacientes (86,3 %). Esses resultados, no
entanto, não estão em conformidade com o presente
estudo, em que apenas 19,0 % dos pacientes
apresentaram dor torácica típica de IAM.
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Não houve diferença significativa entre homens e
mulheres em relação à característica clínica da dor, o
que confirma os achados na literatura científica17.
Constatou-se que 63,0 % dos pacientes faziam uso de
pelo menos uma medicação antianginosa previamente
ao evento de dor torácica. As medicações mais
utilizadas foram: os betabloqueadores (62,0 %), que
reduzem a morte súbita e reinfartos pós-IAM18. Há
evidências de que essa classe de medicamento reduz
o tamanho da lesão isquêmica19. São medicamentos
de primeira escolha, reduzindo mortalidade
cardiovascular, isquemia miocárdica e angina de
peito20.
Apesar dos benefícios comprovados, constatou-se que
dos pacientes que tiveram dor torácica tipo A, que dá
certeza de diagnóstico de síndrome coronariana
aguda (SCA) independente de exames complementares3,
16,3 % já faziam uso prévio ao evento coronariano de
betabloqueador.
Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina
foram utilizados por 52,0 % dos pacientes. Segundo a
Diretriz de doença coronariana crônica/angina
estável13, o medicamento leva à melhora do perfil
hemodinâmico, perfusão subendocárdica e
estabilização de placas ateroscleróticas, o que
justificariam seu uso de rotina em todos os pacientes
com doença arterial coronariana (DAC),
independentemente de infarto do miocárdio prévio,
de diabetes mellitus ou disfunção ventricular. Recente
estudo 21 demonstrou que o inibidor de enzima
conversora de angiotensina-1, perindopril, reduziu o
desfecho primário combinado (morte cardiovascular,
infarto do miocárdio ou parada cardíaca), além dos
secundários (acidente vascular encefálico e piora da
função renal) em pacientes com DAC.
Esse medicamento foi estatisticamente mais utilizado
pelos pacientes que apresentaram dor tipo B (dor
provavelmente anginosa): dor torácica cujas
características faziam da insuficiência coronariana
aguda a principal hipótese diagnóstica, porém com
necessidade de exames complementares para a
confirmação do diagnóstico3.
Consta que os agentes sobre o sistema reninaangiotensina, incluindo o IECA foram o segundo
medicamento mais usado pelos idosos em 200322. Já
em 2007, o IECA ficou em primeiro lugar dentre as
medicações mais usadas por esses pacientes23. Ambos
os resultados diferem do presente estudo, em que o
betabloqueador foi o mais utilizado por essa faixa
etária.
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O AAS (50,0 %), segundo a IV Diretriz brasileira sobre
dislipidemias e prevenção da aterosclerose do
Departamento de Aterosclerose da Sociedade
Brasileira de Cardiologia24, reduz o risco de eventos
coronarianos em pacientes de prevenção secundária
e de prevenção primária de alto risco. O cálculo de
risco, segundo o escore de Framingham, apresenta
respaldo na literatura mundial 25 e fornece uma
estimativa útil do risco absoluto do paciente, ajudando
o médico a avaliar se a prevenção primária com
aspirina está indicada.
A maioria dos pacientes que fazia uso do AAS no
presente estudo era do sexo masculino, diferente de
outro estudo25 que apresentou prevalência no sexo
feminino. Em relação aos bloqueadores dos receptores
da angiotensina II (44,0 %), o uso dos BRA II
demonstrou claro efeito protetor renal. Contudo os
BRA II não demonstraram superioridade em relação
aos IECA em pacientes com insuficiência cardíaca e
no pós-infarto do miocárdio. Nos pacientes com
intolerância aos IECA, os BRA II podem trazer
benefícios e, finalmente, a combinação entre IECA e
BRA não demonstraram claros resultados26.
O IECA foi estatisticamente mais usado que o BRA II
nos pacientes com dor torácica definitivamente
anginosa e provavelmente anginosa. Cerca de 32,34 %
dos pacientes já faziam uso prévio à dor torácica de
IECA enquanto apenas 17,48 % faziam uso de BRA II.
Os nitratos (33,0 %) são divididos em de ação rápida
e de ação prolongada. Os de ação prolongada, por via
oral, devem ser reservados para o tratamento dos
pacientes que continuam sintomáticos a despeito do
uso de bloqueadores beta-adrenérgicos e/ou
antagonistas dos canais de cálcio13.
Os hipolipemiantes (33,0 %), principalmente as
estatinas, diminuem LDL-colesterol e previnem
eventos ateroscleróticos27, contribuindo para 1/6 da
redução de mortalidade atribuída ao controle dos
lipídeos28. Meta-análise de 19 estudos de prevenção
primária (n=63 899) verificou que pessoas tratadas com
estatinas tiveram risco relativo de 0,77 (0,63–0,95;
p=0,01) para IAM29.
Apesar dos benefícios apresentados pelos nitratos e
hipolipemiantes, 18,88 % e 18,41 %, respectivamente,
apresentaram dor torácica de caráter anginoso mesmo
relatando fazer uso dos medicamentos.
Meta-análises30,31 em relação aos antagonistas do canal
de cálcio (24,0 %) demonstraram que eles são
geralmente tão eficazes como os betabloqueadores
na redução dos sintomas de angina. Porém uma
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meta-análise 32 indicou que a monoterapia com
nifedipina ou nifedipina de curta ação em combinação
com outros medicamentos antianginosos pode
aumentar a incidência de eventos cardiovasculares,
principalmente episódios de angina prinzmetal
(vasoespástica). Entretanto eles parecem seguros em
pacientes selecionados com insuficiência cardíaca (IC)
com angina e hipertensão como terapia adjuvante aos
IECA e betabloqueadores33. Seu uso foi mais expressivo
em pacientes que tinham dor torácica atípica tipo D,
que não inclui a SCA no diagnóstico diferencial
etiológico.
As outras medicações investigadas não possuíram
nível de relevância estatística no estudo. Em todos os
tipos de dor, as medicações de maior prevalência de
uso entre os pacientes foram outras de caráter não
anginoso como hipoglicemiantes, inibidores da bomba
de prótons, anti-inflamatórios não esteroidais, dentre
outras.
Dentre as limitações deste estudo, não foi possível
obter resultados de exames complementares como
eletrocardiograma e marcadores bioquímicos de lesão
miocárdica para confirmar ou descartar a origem
cardiogênica da dor torácica. Assim como não foi
possível obter informações sobre a regularidade do
uso das medicações e as interações medicamentosas
feitas, não podendo atribuir dessa maneira a
capacidade de prevenção da SCA a tais medicamentos.
Por meio deste estudo foi possível traçar o perfil
epidemiológico dos pacientes assistidos na Unidade
de Dor Torácica e as principais medicações utilizadas
por eles. A partir desse resultado ações como o
protocolo EAHC (Early Heart Attack Care) permite o
reconhecimento precoce dos sinais de ataque cardíaco
pela população, levando-a a procurar precocemente
atendimento médico 34 . Essa iniciativa torna-se
fundamental como fator modificador desse resultado.

Conclusões
Dos pacientes estudados, o tipo de dor mais encontrado
foi o tipo B, seguido pelo C, A e por último o tipo D.
Houve diferença estatística entre os medicamentos
utilizados pelos pacientes e quando relacionado o
medicamento com a faixa etária; todavia não houve
relação significativa do medicamento com o sexo.
Também não foi significativa a relação do tipo de dor
com sexo, idade ou medicamentos antianginosos.
Potencial Conflito de Interesses
Declaro não haver conflitos de interesses pertinentes.
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