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Objetivo - Avaliar possíveis diferenças na letalidade
hospitalar (LH) de angina instável (AI) entre homens e
mulheres, considerando a influência da idade, infrades-
nivelamento do segmento ST, história prévia de infarto
agudo do miocárdio (IAM) e fatores de risco coronariano.

Métodos - Foram selecionados 261 pacientes com
AI, entre outubro/96 e março/98. Modelos de regressão
logística foram desenvolvidos para ajustar a associação
entre sexo e LH para possíveis influências das co-variá-
veis: hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia,
sedentarismo, tabagismo e história familiar de doença
coronariana precoce.

Resultados - A LH da AI foi aproximadamente 3 vezes
maior nas mulheres (9,3%; 12/129) do que nos homens
(3,0%; 4/132), correspondendo a um risco relativo de
3,07; intervalo de confiança (IC) de 95%=1,02-9,27. Nos
modelos de regressão logística, a associação entre sexo e
morte não foi alterada de forma importante ao se levar em
consideração a idade, presença de infradesnível do seg-
mento ST, história de IAM prévio e fatores de risco coro-
nariano; a odds ratio (OR) não ajustada e a OR ajustada
para as diversas co-variáveis foram 3,28 (IC 95% = 1,03-
10,45) e 3,14 (IC 95%=0,88-11,20), respectivamente.

Conclusão - Conforme o observado no IAM, a LH da
AI é maior nas mulheres do que nos homens. A idade, fato-
res de risco coronariano e a presença de infradesnível ST
no eletrocardiograma da admissão não influenciaram de
forma importante a associação entre sexo e morte.

Palavras-chave: angina instável, mulheres, letalidade
hospitalar

Arq Bras Cardiol, volume 72 (nº 6), 669-672, 1999

Luiz Carlos Santana Passos, Antonio Alberto Lopes, Úrsula Costa, Nelson Lobo, Alvaro Rabelo Jr

Salvador, BA

Diferença de Letalidade Hospitalar da Angina Instável
entre Homens e Mulheres

Artigo Original

Numerosos estudos mostram de forma consistente
que a letalidade do infarto agudo do miocárdio (IAM) é
maior em mulheres do que em homens 1-9. Existem evidências
de que fatores relacionados ao sexo feminino, como idade
mais avançada no momento da admissão, maior freqüência
de insuficiência cardíaca, maior intervalo entre início dos
sintomas e admissão hospitalar e menor acesso a cuidados
médicos explicam, parcialmente, a maior letalidade do IAM
em mulheres. No que se refere à angina instável (AI) existem
poucos estudos com o objetivo de comparar o prognóstico
entre homens e mulheres, o que é surpreendente, particular-
mente, quando se considera o número expressivo de admis-
sões hospitalares por AI em serviços de cardiologia 10. Além
do mais, o risco de morte durante o período de internamento
nesse grupo de pacientes pode atingir 5%-10% 11. Estes
pontos serviram de motivação para o presente estudo, cujo
objetivo principal é avaliar uma possível associação entre
sexo e letalidade hospitalar (LH) da AI em um serviço de
cardiologia da cidade de Salvador.

Métodos

Todos os pacientes incluídos no estudo (n=261) foram
internados na Unidade de Cardiologia e Cirurgia Cardio-
vascular da Fundação Bahiana de Cardiologia (FBC), Hos-
pital Universitário Prof. Edgar Santos, UFBA, que possui
uma unidade de emergência, funcionando durante 24h, e é
referência em doenças cardiovasculares para todo o estado
da Bahia. Os pacientes foram selecionados de forma
prospectiva e consecutiva, no momento da admissão hos-
pitalar na Unidade Coronariana, entre outubro/96 e março/
98. Foram excluídos os casos com elevação dos níveis de
CK-MB nas primeiras 12h, após a admissão, (este tipo de
paciente foi considerado como portador de IAM em evolu-
ção), os pacientes com permanência hospitalar inferior a
48h livres de eventos por se considerar período de observa-
ção excessivamente curto, e os  com diagnóstico de alta di-
ferente de AI,  por não possuírem documentação angio-
gráfica de doença arterial coronariana (DAC) ou evidência
objetiva de isquemia espontânea ou provocada.
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Os dados colhidos referem-se a fase hospitalar da AI,
definida como dor precordial compatível com isquemia
miocárdica em repouso (com ou sem alteração eletrocar-
diográfica), ou angina progressiva (i.e. modificações na fre-
qüência, na duração ou na intensidade dos sintomas nos
últimos dois meses). As definições operacionais dos fato-
res de risco coronariano foram aquelas utilizadas no II Con-
senso Brasileiro de Dislipidemia 12. Os dados clínicos e
laboratoriais foram obtidos diariamente durante a evolução
hospitalar, utilizando-se um formulário padrão. Não houve
qualquer interferência dos investigadores na condução clí-
nica dos pacientes.

Idade, classe da AI (classificação de Braunwald), alte-
rações eletrocardiográficas da admissão e fatores de risco
coronariano (hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes
mellitus, dislipidemia, sedentarismo, tabagismo e história
familiar de DAC precoce) foram tratadas como co-variáveis
potencialmente confundidoras ou intermediárias da relação
entre sexo e LH da AI. O teste do qui-quadrado e o teste t de
Student para amostras independentes foram utilizados para
avaliar a significância estatística de diferenças entre pro-
porções e médias, respectivamente, após verificar se os da-
dos estavam em conformidade com as premissas para esses
testes. Nas análises não ajustadas, o risco relativo (RR) foi
usado como medida de associação entre sexo e LH. Nas aná-
lises ajustadas através regressão logístisca, a odds ratio
(OR) foi usada como medida de associação, por ser essa
medida e respectivos intervalos de confiança (IC) facilmente

determinados através do antilogaritmo do coeficiente de
regressão. É importante observar, no entanto, que neste
trabalho a OR pôde ser utilizada como estimativa aproximada
do RR visto que a freqüência do evento morte foi menor do
que 10%.

A necessidade de modelos logísticos estratificados
para diferentes níveis de variáveis independentes foi avalia-
da através da significância estatística dos coeficientes de
interação entre a variável sexo e cada uma das outras co-va-
riáveis. Como nenhuma das interações foi estatisticamente
significante (p>0,1), as variáveis preditoras foram incluídas,
conjuntamente, nos modelos. As análises foram feitas atra-
vés do software SPSS, versão 6 para Windows. Para avaliar
a significância estatística da associação entre sexo e morte,
a hipótese nula foi um RR ou uma OR igual a 1.

Resultados

 No período do estudo, das 1.282 admissões 40% (520/
1282) foram devidas à síndrome coronariana aguda (AI ou
IAM); sendo que 50,2% (261/520) desses pacientes tiveram
diagnóstico de AI (tab. I). O estudo envolveu percentuais
semelhantes de homens (50,6%) e mulheres. As médias de
idades foram também semelhante entre os sexos (61,1±12,2
anos em homens vs 62,6±12,5 anos em mulheres; p=0,35).
Por outro lado, as mulheres apresentaram mais freqüen-
temente infradesnivelamento do segmento ST (28,7% vs
11,4%, p<0,001). A maioria dos pacientes, 93,8% das mulhe-

Tabela I - Características de pacientes admitidos com angina instável de acordo com o sexo

Mulheres Homens Valor de
Característica n=129 n=132 P

Idade (anos) 62,6±12,5 61,1±12,2 0,35
Raça
     Brancos 52 (40,3%) 59 (44,7%) 0,47

     Negros e mulatos 77 (59,7%) 73 (55,3%) 0,47
Alterações do ECG
     Normal 27 (20,9%) 31 (23,5%) 0,62
     Infra de ST 37 (28,7%) 15 (11,4%) 0,0005
     Outras alt. de ST-T 65 (50,4%) 86 (65,1%) 0,02
Classe III (Braunwald) 120 (93%) 115 (87,1%) 0,11
Uso prévio de pelo menos 2 68 (51,5%) 47 (36,4%) 0,01
medicamentos antianginosos

Fatores de risco para doença aterosclerótica coronariana

Hipertensão arterial 113 (87,3%) 92 (69,7%) 0,0004
Diabetes 46 (35,7%) 39 (29,5%) 0,29
Dislipidemia 72 (55,8%) 48 (36,4%) 0,002
História familiar 41 (31,8%) 28 (21,2%) 0,05
Sedentarismo 88 (68,2%) 76 (57,6%) 0,08
Tabagismo 23 (17,8%) 49 (37,1%) 0,0005
3 ou mais fatores de risco 85 (65,9%) 67 (50,8%) 0,01

Evidências de doença aterosclerótica coronariana prévia

AVC prévio 11 (8,5%) 13 (9,8%) 0,71
IAM prévio 31 (24%) 71 (53,8%) <0,001
RM/ATC prévias* 24 (18,6%) 35 (26,5%) 0,13

ECG- eletrocardiograma; *RM- revascularização miocárdica; ATC- angioplastia transluminal coronariana; ECG- eletrocardiograma.
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res vs 87,1% dos homens, apresentava classe III de Braun-
wald (ou seja, dor em repouso nas últimas 48h). No momento
da admissão, 51,5% dos homens estavam utilizando duas
ou mais medicações antianginosas (classe IIIB2 de Braun-
wald), contra apenas 36,4% das mulheres (p=0,01). A média
de tempo de permanência na unidade coronariana foi de,
aproximadamente, 2,7±2,3 dias, semelhante entre homens
(2,6±1,6 dias) e mulheres (2,7±2,8 dias). O mesmo ocorrem
em relação à permanência hospitalar, em média 7,8±7,9 dias,
7,1±6,5 dias para os homens e 8,4±9,2 dias para as mulheres
(p=0,13).

Quanto aos fatores de risco de DAC, as mulheres apre-
sentaram maior freqüência de HAS (87,3 vs 69,7%; p<0,001)
e dislipidemia (55,4% vs 36,4%; p<0,01), enquanto o taba-
gismo foi mais freqüente entre os homens (34,7% vs 19,0%;
p<0,01). A freqüência de pacientes com três ou mais fatores
de risco para DAC foi maior em mulheres (64,5% vs 50,4%;
p=0,03); no entanto, história pregressa de IAM foi mais co-
mum em homens (51,2% vs 23,1%).

Durante o internamento, não houve diferenças
quanto à terapêutica medicamentosa entre homens e mu-
lheres, incluindo o uso de ácido acetilsalicílico, beta-blo-
queadores, nitratos (intra-venoso e oral) e heparina. A
cineangiocoronariografia foi realizada em 60,2% (157/261)
dos pacientes; utilizada em 62,1% (82/132) dos homens e
em 58,1% (75/129) das mulheres. A freqüência de lesões
coronarianas, consideradas não-críticas (lesão <50%), foi
maior em mulheres (30,7% vs 9,8%; p<0,01). Em concor-
dância com o perfil cineangiocardiográfico, as mulheres
foram menos freqüentemente submetidas a procedimen-
tos de revascularização miocárdica do que os homens
(20,9% vs 28,0%; p=0,18).

Apesar da menor freqüência de lesões coronarianas
não críticas, as mulheres apresentaram LH, aproximada-
mente, 3 vezes maior (RR=3,07; IC 95%=1,01-9,27; p=0,035)
do que a dos homens (tab. II). Nos modelos de regressão
logística, a associação entre sexo e morte não foi alterada de
forma importante, após se levar em consideração os poten-
ciais efeitos da idade, do infradesnivelamento do segmento
ST, fatores de risco coronariano e história de IAM prévio
(tab. III). A OR no modelo contendo apenas sexo como va-
riável independente (OR=3,28; IC 95%=1,03-10,45; p =
0.044) foi bastante semelhante a de um outro modelo incluin-
do infradesnivelamento do ST, história prévia de IAM e fa-
tores de risco coronariano (OR=3,15; IC 95%=0,88-11,23; p =
0,078). Consistente com a semelhança entre homens e mu-

lheres nas médias de idade, a inclusão desta variável no
modelo logístico praticamente não alterou a OR da associa-
ção entre sexo e LH (OR=3,14; IC 95%=0,88-11,20; p=0,077).

Todas as mortes que ocorreram neste estudo foram
atribuídas a doença cardiovascular, sendo que tanto para os
homens quanto para as mulheres, ¾ dos óbitos ocorreram
por falência ventricular esquerda severa. Houve uma morte
atribuída a ruptura cardíaca, duas por arritmia ventricular e
dois eventos considerados como morte súbita cardíaca.

Discussão

Diferente do que ocorre no IAM, onde numerosos es-
tudos estão disponíveis, este é o primeiro que compara LH
de homens e mulheres com AI tratados numa situação clíni-
ca habitual. Os resultados apresentados apóiam a possibili-
dade de que, semelhante ao observado no IAM, a LH de AI
é maior entre as mulheres do que entre os homens. É impor-
tante observar que o excesso de risco de morte em mulheres
permaneceu praticamente inalterado, após se levar em con-
sideração diferenças de idades, história prévia de IAM,
infradesnivelamento do segmento ST e fatores de risco
coronariano. As influências de fatores hormonais, co-
morbidades não cardíacas associadas, como hipotireoi-
dismo, doença pulmonar obstrutiva, anemia ou coagulo-
patias, nas diferenças de letalidade entre os sexos, não pu-
deram ser avaliadas no presente estudo. As evidências de
que essas co-morbidades associadas possam interferir no
prognóstico da DAC, apóiam a sua inclusão em pesquisas
futuras que investiguem diferenças de mortalidade entre
homens e mulheres com AI e outras síndromes coronarianas
agudas 10,13.

Apesar de existirem evidências de que o tratamento
administrado para as mulheres com IAM seja mais conser-
vador do que o administrado em homens, em situação seme-
lhante 14,15, o presente estudo não apóia a idéia de que o pior
prognóstico das mulheres com AI esteja relacionado às di-
ferenças nos critérios de indicação de tratamento farma-
cológico, cineangiocoronariografia ou procedimentos de
revascularização. Em verdade, a menor freqüência de
revascularização em mulheres foi concordante com a melhor
anatomia coronariana deste grupo, conforme demonstrado
pelos resultados da cineangiocoronariografia.

A intensidade da aterosclerose coronariana também
não parece estar relacionada ao pior desfecho da AI entre
as mulheres, uma vez que a freqüência de lesões não críticas
(lesões <50%) foi muito maior entre as mulheres do que en-
tre os homens,  achado consistente com o apresentado por
outros investigadores 16-18. Os resultados deste estudo
apóiam o desenvolvimento de investigações, visando escla-
recer se mecanismos protrombóticos ou mesmo fatores me-
ramente funcionais ainda não identificados, podem explicar
o pior prognóstico de mulheres com AI 19.

 Ao discutir os achados do presente estudo, torna-se
necessário considerar os resultados do TIMI IIIB, o único
estudo encontrado que comparou o prognóstico de homens
e mulheres com síndrome coronariana aguda. Diferente do

Tabela II - Letalidade hospitalar da angina instável de acordo com o sexo

Morte RR
(IC 95%)*

Sim Não Letalidade valor de p

Feminino 12 117 9,3 % 3,07 0,035
(1,02-9,27)

Masculino 4 128 3,0 %

* RR - risco relativo; IC- intervalo de confiança.
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Tabela III - Associação entre sexo e letalidade de acordo com os modelos de regressão logística

OR (IC 95%)* valor de p

Associação não ajustada 3,28 (1,03-10,45) 0,044
Associação ajustada para infradesnivelamento do ST, história prévia de IAM e fatores de risco coronariano 3,15 (0,88-11,23) 0,078
Associação ajustada para idade, infradesnível do ST, história prévia de IAM e fatores de risco coronariano 3,14 (0,88-11,20) 0,077

* OR- odds ratio; IC- intervalo de confiança.

presente estudo, o TIMI IIIB foi uma análise secundária de
um ensaio clínico randomizado, a fim de comparar dois tipos
de estratégias para pacientes com AI e IAM sem onda “Q”,
que fossem elegíveis para terapia trombolítica (r-TPA). Con-
siderando as evidências de que as mulheres preenchem cri-
térios de elegibilidade para terapia trombolítica, menos
freqüentemente do que os homens 20, é de se esperar que
tenha ocorrido no estudo TIMI uma seleção de pacientes do
sexo feminino com um melhor prognóstico do que o obser-
vado na prática clínica, o que pode explicar a conclusão dos
autores do TIMI IIIB de que o prognóstico intra-hospitalar
foi semelhante entre os sexos. É importante observar, no
entanto, que ao se analisar os achados do TIMI IIIB, de
acordo com o tipo de tratamento, chega-se a uma estimativa
pontual de que no grupo tratado de forma conservadora
(procedimento de revascularização apenas na presença de
evidências de isquemia), o risco de morte em pacientes com
AI ou IAM sem Q foi mais do que três vezes maior em mu-
lheres do que em homens.

Um achado interessante do presente estudo e também
do estudo TIMI IIIB é que as mulheres com AI tiveram maior
mortalidade do que os homens, apesar de apresentarem
menor intensidade de aterosclerose coronariana à cinean-
giocoronariografia.

Em resumo, o presente estudo traz evidências de que as
mulheres, admitidas em unidade coronariana com diagnósti-
co de AI, apresentam maior risco de morte do que os ho-
mens. Os possíveis determinantes para a maior LH em mulhe-
res não foram explorados neste estudo; no entanto, os resul-
tados apresentados sugerem que a idade, presença de fato-
res de risco coronariano, infradesnivelamento do segmento
ST e a intensidade da aterosclerose coronária não foram su-
ficientes para explicar o pior prognóstico das mulheres. O
achado de que a letalidade da AI é maior em mulheres, embo-
ra seja consistente com o que se tem observado no IAM,
não deve ser ainda considerado amplamente generalizável,
merecendo, portanto, ser demonstrado em estudos conduzi-
dos em diferentes lugares e circunstâncias clínicas.

Referências

11. Rizik DG, Healy S, Margulis A, et al. A new clinical classification for hospital
prognosis of unstable angina pectoris. Am J Cardiol 1995; 75: 993-7.

12. Consenso Brasileiro de Dislipidemia: detecção, avaliação e tratamento (II). Arq
Bras Cardiol 1996; 67: 109-28.

13.  White HD, Barbash GI, Modan M, et al. After correcting for worse baseline
characteristics, women treated with thrombolytic therapy for acute myocardial
infarction have the same mortality and morbidity as men except for higher
incidence of hemorragic stroke. Circulation 1993; 88: 2097-103.

14.  Clarke W, Gray D, Keating NA, Hamptom JR. Do women with acute myocardial
infartion receive the same treatment as men? Br Med J 1994; 309: 563.

15.  Herholz H, Goff DC, Ramsey DJ, et al. Women and Mexican Americans receive
fewer cardiovascular drugs following myocardial infarction than men and non-
hispanic whites: the Corpus Christi Heart Project, 1988-1990. J Clin Epidemiol
1996; 49: 279-87.

16. William AE, Freman MR, Chisholm RJ, Patt NL, Armstrong PW. Angiographic
morphology in unstable angina pectoris. Am J Cardiol 1988; 62: 1024-7.

17. Alison HW, Russel RO, Mantle JA, Kouchoukos NT, Moraski RE, Racley CE.
Coronary anatomy and arteriography in patients with unstable angina pectoris.
Am J Cardiol 1978; 41: 204-9.

18. Diver D, Bier JD, Ferreira PE et TIMI-IIIA Investigators. Clinical and arterio-
graphic characterization of patients with unstable angina without critical
coronary arterial narrowing (from the TIMI-IIIA trial). Am J Cardiol 1994; 74:
531-7.

19. Benamer H, Prost D, Bridey F, et al. Gender difference in factor VII and activated
factor VII leves in unstable angina. Thrombosis Haemostasis 1996; 75: 971-82.

20. Maynard C, Althose R, Cerqueira M, Olsulfka M, Kennedy JW. Underutilization
of trombolytic therapy in elegible women with acute myocardial infarction. Am
J Cardiol 1991; 68: 529-30.


