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MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao tratamento trombolítico no 

Infarto Agudo do Miocárdio elaboradas por entidades internacionais reconhecidas 
em avaliação de tecnologias em saúde: 
• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
• Canadian Agency for Drugs and Technologies in Heath (CADTH) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC) 

 
2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
 
3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas 

avaliações ou metanálises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). 
Havendo metanálises e ensaios clínicos, apenas estes serão contemplados. 

 
4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor 

evidência disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED). 
 
5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e 

dentro das UNIMEDs de cada cidade ou região. 
 
 São considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 
Estudos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises não serão 
necessariamente citados separadamente, a menos que justificado pela sua importância. 
 
 Será descrita sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, seguida 
por discussão dos principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes 
achados seguem-se as recomendações específicas.  
 
Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a 
recomendação. 
 

Graus de Recomendação: 
 
A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de 

metanálises ou revisões sistemáticas 
 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos 

controlados não-randomizados 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 
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1. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
O uso de trombolíticos para o tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) segue o 
princípio de que a recanalização precoce dos vasos coronarianos ocluídos possa 
melhorar a evolução clínica dos pacientes. Quanto mais cedo o fluxo sanguíneo for 
restaurado, maiores as chances de evitar a morte do músculo cardíaco. Os sintomas e as 
alterações eletrocardiográficas (elevação do segmento ST) são as informações mais 
importantes para o diagnóstico de IAM e para a seleção de pacientes candidatos à 
terapia trombolítica.1-4 

A angioplastia coronariana percutânea primária é uma alternativa à trombólise. Apesar 
do valor definido da angioplastia, poucos centros têm capacidade para sua realização no 
contexto emergencial do IAM com elevação de ST. Assim, a terapia trombolítica 
constitui importante ferramenta no tratamento destes pacientes.1-4 

Os principais trombolíticos utilizados e aprovados para o tratamento do IAM com 
elevação do segmento ST são estreptoquinase, alteplase (ativador do plasminogênio 
tecidual recombinante – rtPA), reteplase e tenecteplase. A Tabela 1 apresenta as doses 
dos agentes fibrinolíticos.3,4 

Estreptoquinase: foi o primeiro agente fibrinolítico largamente utilizado. Possui uma 
meia vida curta, sendo administrado em infusão contínua por uma hora. É derivado de 
um grupo de estreptococo A, por isso os pacientes podem desenvolver anticorpos após a 
administração deste agente. Se o paciente desenvolver anticorpos, estará sob risco 
aumentado de reações alérgicas, incluindo anafilaxia. Este efeito leva a recomendação 
de que seja administrado apenas uma vez na vida do paciente, sendo a administração 
repetida contra-indicada.3-5 

Alteplase: produzida por tecnologia de DNA recombinante, é essencialmente igual ao 
ativador do plasminogênio (t-PA) humano. Como é produzida pelo ser humano, não 
causa formação de anticorpos, podendo se administrado por mais de uma ocasião. 
Inicialmente foi desenvolvida para ser administrada em infusão por 3 horas. Estudos 
posteriores sugerem que a administração de forma acelerada possa ser mais efetiva, o 
que inclui a administração de uma dose em bolus, seguida de infusão por 90 min. Sendo 
atualmente o protocolo recomendado.3-5 

Reteplase: é um ativador recombinante do plasminogênio (r-PA) similar à alteplase, mas 
com meia vida mais prolongada. 3-5 

Tenecteplase: é também um ativador recombinate do plasminogênio, similar à alteplase, 
mas com uma meia vida mais prolongada, aumentando a especificidade fibrínica e 
aumentando a resistência à inibição dos inibidores do ativador do plaminogênio. A 
administração é realizada por injeção intravenosa única em bolus. 3-5 

Os diferentes agentes fibrinolíticos apresentam benefícios e efeitos adversos particulares 
que serão discutidos ao longo desta recomendação.  
 
Tabela 1. Doses dos agentes fibrinolíticos 
Agente 
 

Dose Contra-indicação específica 

Estreptoquinase (SK) 1,5 milhão de unidades IV administrada 
em 30-60min 
 

Uso prévio de estreptoquinase 
ou anistreplase 

Alteplase (t-PA)  
 

Dose padrão 
100mg por 3h (10mg IV seguida de 
infusão de 50mg em 60min e após 40mg 
em 120min) 
 
Acelerada 
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15mg IV em bolus 
0,75 mg/kg em 30min seguido de 
0,5mg/kg em 60min IV 
A dose total não pode exceder 100mg 
 

Reteplase (r-PA) 10 U IV. em bolus + 10 U IV em bolus 
após 30 min 
 

 

Tenecteplase (TNK-t-PA) Bolus único IV 
30 mg se < 60kg 
35 mg se 60 a <70 kg 
40 mg se 70 a <80 kg 
45 mg se 80 a < 90 kg 
50 mg se ≥ 90 kg 

 

 
 
2. CONDIÇÃO CLÍNICA 
 

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma doença de elevada incidência, com 
mortalidade chegando a 50% em 30 dias, sendo que mais da metade destas mortes 
ocorre antes do paciente receber assistência médica.1-4 

O IAM com elevação do segmento ST é causado pela ruptura e/ou erosão de 
uma placa aterosclerótica, resultando em trombose sobre o local de ruptura e oclusão do 
fluxo sanguíneo na artéria coronária acometida. Os pacientes com infarto do miocárdio 
podem desenvolver insuficiência cardíaca ou arritmias ventriculares potencialmente 
fatais resultantes do dano miocárdico. A disponibilidade de Unidades de Terapia 
Intensiva e as intervenções terapêuticas como AAS, Inibidores da Enzima Conversora 
da Angiotensina (inibidores da ECA) e mais recentemente a terapia de reperfusão 
miocárdica resultaram em importantes avanços no tratamento do infarto, com redução 
significativa da sua mortalidade. 1-4 

O benefício da terapia de reperfusão depende fundamentalmente do tempo de 
administração, sendo tanto maior quanto mais precoce for instituído. Assim, o 
treinamento constante dos profissionais de saúde é fundamental para que se consiga 
alcançar na prática os benefícios demonstrados por estas intervenções nos estudos 
científicos.1-4 

 

2.1 Novas estratégias de reperfusão na terapia do IAM com elevação do segmento 
ST 
Angioplastia facilitada: é definida como a administração de um agente farmacológico 
imediatamente antes da realização da angioplastia primária, com o objetivo de melhorar 
a patência coronariana antes do procedimento. Os trombolíticos foram avaliados, 
também, como agentes facilitadores. 
Estratégia fármaco-invasiva: Apesar do seu incontestável benefício, pacientes que 
recebem terapia fibrinolítica possuem risco aumentado de mortalidade e de recorrência 
de infarto quando comparados aos pacientes submetidos à angioplastia primária. A 
realização de cineangiocoronariografia com vistas à angioplastia durante a internação 
daqueles pacientes que receberam terapia trombolítica, chamada estratégia fármaco-
invasiva, parece reduzir estes riscos.  
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3. COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO USO DA TERAPIA 
TROMBOLÍTICA 
 
O tratamento trombolítico estimula a fibrinólise intrínseca a controlar a trombose 
patogênica. O trombolítico ideal induziria a dissolução do trombo patológico sem 
produzir fibrinólise sistêmica e conseqüente alteração da trombose fisiológica 
necessária para manutenção da hemostasia. Como os trombolíticos disponíveis não têm 
a seletividade desejada, ainda são significativos os riscos de hemorragia, especialmente 
acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.1-4 

Desta forma, é essencial que esta terapia seja utilizada da maneira adequada, 
especialmente, com relação à seleção apropriada de pacientes de modo que seus 
benefícios suplantem os potenciais riscos associados.1-4 

 
4. BENEFÍCIOS DO USO DE TROMBOLÍTICOS NO IAM COM 
SUPRADESNIVEL DO SEGMENTO ST  
 
4.1 Objetivos 
Revisar as evidências que suportam o uso dos trombolíticos no IAM, suas indicações e, 
principalmente, as opções de fármacos trombolíticos disponíveis. 
Esta atualização contemplará também novos conceitos empregados na prática 
contemporânea como uso de trombolítico como facilitador da angioplastia primária e 
necessidade de realização de cineangiocoronariografia nos pacientes que recebem 
terapia trombolítica.  
Não é objetivo desta revisão comparar terapia trombolítico com angioplastia primária 
no IAM. 
 
4.2 Resultados da Revisão da Literatura 
 
Avaliações de tecnologias em saúde, recomendações nacionais e internacionais 

� HTA (Inglaterra - Universidade de Southampton): Early thrombolysis for the 
Treatment of Acute Myocardial Infarction: a Systematic Review and 
Economic Evaluation. HTA vol 7 (15), 2003. 6 

� NICE (NHS - Inglaterra): Guidance on the Use of Drugs for Early 
Thrombolysis in the Treatment of Acute Myocardial Infarction. 
Technological Appraisal N52, October 2002. Revisado em outubro 2005 5 

� NGC (Dept of Health – Estados Unidos): Recomendação baseada na revisão 
da diretriz da ACC/AHA de 2004 para o manejo dos pacientes com IAM 
com supradesnível de ST. Publicada em 2007.7 

� CADTH (Canadá – Governo Federal): Tenecteplase: terapia trombolítica em 
bolus único para tratamento do infarto agudo do miocárdio. Publicada em 
janeiro de 2001.8 

� Diretrizes internacionais: 
Diretriz da Sociedade e Colégio Americano de Cardiologia (ACC/AHA) 
– Manejo de pacientes com infarto agudo do miocárdio com elevação do 
segmento ST. Atualização publicada em 2008.1 
Diretriz da American College of Chest Physicians – Infarto Agudo do 
Miocárdio com elevação do ST: Terapia antitrombótica e trombolítica, 8˚ 
edição. Publicada em 2008.2 
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Diretriz da Sociedade Européia de Cardiologia: Manejo do infarto agudo 
do miocárdio em pacientes com elevação do segmento ST. Publicada em 
2008.3 

� Diretrizes nacionais: 
Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia: III Diretriz sobre 
Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio. Publicada em 2004. 4 

 
4.3 Sínteses das recomendações encontradas: 
 
Avaliações de tecnologias em saúde 

� Na Avaliação de Tecnologia em Saúde realizada pela Universidade de 
Southampton para o NHS publicada em 20036, foi realizada revisão sistemática 
e meta-análise da efetividade, custo-efetividade e impedimentos para a utilização 
de terapia trombolítica no sistema de saúde público da Inglaterra. Os autores 
incluíram 14 ensaios clínicos comparando dois ou mais trombolíticos, 
totalizando mais de 142 mil pacientes, bem como quatro estudos avaliando 
diferentes doses e dois comparando regimes diferentes da mesma droga. Os 
principais resultados da avaliação foram: 

- Alteplase versus estreptoquinase: dez ECRs fornecem dados sobre esta 
comparação (incluindo o estudo com alteplase acelerada). Não foi 
encontrada diferença em mortalidade (OR=0,94 IC 95% 0,85-1,04) ou 
re-infarto (OR=0,93 IC 95% 0,81-1,07). As taxas de AVC total e 
hemorrágico foram maiores no grupo da alteplase versus estreptoquinase 
(OR=1,29 IC 95% 1,13-1,46 para AVC total e OR=1,83 IC 95% 1,14-
2,93 para AVC hemorrágico).  

- Alteplase (excluindo administração acelerada de alteplase) versus 
estreptoquinase: o objetivo desta análise foi excluir o ensaio GUSTO-1, 
que estudou um regime de alteplase acelerada (este estudo será 
comentado posteriormente). Da mesma forma que na avaliação anterior, 
não houve diferença em mortalidade (OR=1,0 IC 95% 0,16-1,06). O 
grupo que recebeu alteplase apresentou maior incidência de AVC total 
(OR=1,37 IC 95% 1,16-1,62) e hemorrágico (OR=2,13 IC95% 1,04-
4,36). Apenas 2 estudos foram incluídos neste análise, apresentando 
heterogeneidade significativa. Entretanto, grupo da alteplase teve menor 
incidência de re-infarto (OR=0,86 IC 95% 0,77-0,95) e sangramentos 
maiores (OR=0,81 IC 95% 0,68-0,97). 

- Alteplase acelerada versus tenecteplase: o ensaio clínico ASSENT-2 
comparou estas duas drogas, não havendo diferença em mortalidade, 
AVC total e hemorrágico ou re-infarto. Foi observada menor taxa de 
sangramentos maiores com a tenecteplase 

- Alteplase acelerada versus reteplase: dois ensaios clínicos (mais de 15 
mil pacientes) fizeram esta comparação (GUSTO-III e RAPID-2). Não 
houve diferença em mortalidade, AVC total e hemorrágico, 
sangramentos maiores ou re-infarto.  

- Reteplase versus estreptoquinase: O estudo INJECT (quase 6 mil 
pacientes) comparou estas duas drogas e não encontrou diferença em 
nenhum dos desfechos mencionados acima. Houve maior incidência de 
AVC hemorrágico no grupo da reteplase (OR=2,10 IC95% 1,02-4,31). 

- Outros efeitos adversos reportados: em geral as taxas de alergia e 
anafilaxia da estreptoquinase são aproximadamente 3-4 vezes maiores do 
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que a alteplase. Parece não haver diferenças entre as drogas fibrino-
específicas. 

- Análise de subgrupos: as análises de subgrupo avaliaram o efeito dos 
diferentes trombolíticos com relação à idade, à localização do infarto e 
ao tempo de início dos sintomas. Não houve diferença na eficácia 
comparativa entre os trombolíticos para pacientes em diferentes idades. 
Com relação ao tempo, os achados não parecem consistentes para definir 
se algum trombolítico é mais eficaz para intervenções mais tardias ( >4 
ou 6 horas). Quanto à localização do infarto, o benefício absoluto é maior 
para pacientes com IAM anterior, mas não há diferença na eficácia entre 
os diferentes trombolíticos de acordo com a localização do infarto. 

- Custo-efetividade dos diferentes trombolíticos: foram avaliados 
diversos estudos de custo-efetividade e dos 107 estudos identificados, 
apenas oito preencheram critérios de qualidade e foram considerados, 
inclusive com re-análise crítica de estudos submetidos pelas indústrias. A 
comparação entre os trombolíticos mostra diferenças muito pequenas em 
QALYS*, com variações significativas dependendo de diferentes 
desfechos ou efeitos adversos analisados. A estreptoquinase foi 
considerada a droga padrão, com a qual os outros trombolíticos 
comparados a mesma. Os custos por QALY dos novos trombolíticos 
ficou em torno de £96.565, dependendo principalmente do preço das 
drogas, uma vez que a diferença em eficácia é muito pequena, se 
existente. Concluindo-se, a droga mais custo-efetiva é basicamente 
aquela adquirida pelo menor preço – no caso a estreptoquinase. 

 
� O NICE publicou uma avaliação em 2005 5 que compara os diversos 

trombolíticos. A principal conclusão desta avaliação, baseada na meta-análise de 
14 ensaios clínicos desenvolvida, pela Universidade de Southampton, é que a 
escolha do trombolítico (estreptoquinase, reteplase, alteplase ou tenecteplase) 
deve levar em conta o balanço dos riscos e benefícios de cada paciente, tentando 
reduzir ao máximo os retardos em sua administração. Esta avaliação não aponta 
para benefício definitivo de um trombolítico sobre os demais. 

  As principais considerações finais da avaliação do NICE são: 
- a) Alteplase (considerada padrão) é tão efetiva quanto a estreptoquinase; 

b) Reteplase é pelo menos tão efetiva quanto a estreptoquinase; 
 c) Tenecteplase é tão efetiva quanto a alteplase acelerada; 
- Se a alteplase acelerada for considerada superior à estreptoquinase, 

indiretamente a tenecteplase também o será; 
- Existem importantes diferenças com relação aos efeitos adversos. Os 

novos trombolíticos são associados a maiores taxas de AVC hemorrágico 
do que a estreptoquinase, mas com menor incidência de insuficiência 
cardíaca, reações alérgicas e necessidade de transfusões. Além disso, há 
evidências de que a tenecteplase possa estar associada com menores 
taxas de sangramento maior e insuficiência cardíaca quando comparada à 
alteplase acelerada. 

- Apesar de levantar problemas metodológicos do estudo GUSTO-I, esta 
avaliação conclui que há um provável o benefício dos novos 
trombolíticos em relação à estreptoquinase em mortalidade em 30 dias, 
mas também pondera que este benefício é menos evidente se for 
considerado o desfecho combinado de morte e AVC. 
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- Na análise de custo-efetividade, avalia que a estreptoquinase é a droga 
mais barata, mas que possui uma efetividade um pouco menor, 
permanecendo, mesmo assim, a droga mais custo-efetiva. Entretanto, 
considera aceitável o incremento da razão custo-efetividade dos agentes 
fibrino-específicos quando comparados à estreptoquinase.  

 
O NGC publicou em 20077 uma avaliação, baseada na atualização da recomendação da 
Associação e Colégio Americano de Cardiologia AHA/ACC de 2004, que recomenda o 
tratamento com terapia fibrinolítica para todos os pacientes com IAM com elevação do 
segmento ST, se não houver contra-indicação, que se apresentem em um hospital sem 
centro de hemodinâmica e que não consigam transferência para realização de 
angioplastia primária em centro de referência em 90 min (Nível de Evidência B). 
Destacam que a combinação farmacológica de abciximab e tenecteplase ou reteplase em 
dose reduzida pode ser considerada para a prevenção de re-infarto (Classe IIb, Nível de 
Evidência A) e outras complicações em pacientes selecionados: IAM de localização 
anterior, idade menor de 75 anos e sem fatores de risco para sangramento. Ressaltam, 
entretanto, que em dois ensaios clínicos a prevenção de re-infarto não resultou em 
benefício de sobrevida em 30 dias e 1 ano (Nível de Evidência B) e que a combinação 
farmacológica não deve ser administrada a pacientes maiores de 75 anos devido risco 
aumentado de hemorragia intracraniana (Classe III, Nível de Evidência B). Em relação à 
angioplastia facilitada, consideram deletéria a realização de angioplastia imediatamente 
após a administração de terapia fibrinolítica em dose plena (Classe III, Nível de 
Evidência B).  
Em relação à estratégia invasiva após a administração de terapia fibrinolítica, imputam: 
Classe I 

1. Recomendam a realização de cineangiocoronariografia, com vistas à realização 
de angioplastia, para pacientes que receberam terapia fibrinolítica que 
apresentarem qualquer uma das seguintes condições: 

a) Choque cardiogênico em pacientes com menos de 75 anos e candidatos à 
revascularização (Nível de Evidência B) 

b) Insuficiência Cardíaca Congestiva grave e/ou edema pulmonar (Classe 
de Killip III) (Nível de Evidência B) 

c) Arritmias ventriculares com comprometimento hemodinâmico (Nível de 
Evidência C) 

Classe IIa 
1. Pacientes com as mesmas características acima mas maiores de 75 anos (Nível 

de Evidência B) 
2. Pacientes com sintomas persistentes de isquemia (Nível de Evidência C) 
3. Em pacientes com sinais de falha da terapia fibrinolítica: permanência de 50% 

da elevação do segmento ST em ECG após 90 min da administração do 
trombolítico e uma moderada a grande área de miocárdio em risco (IAM 
anterior, IAM inferior com envolvimento ventricular direito ou depressão do 
segmento ST).  

Comentários: Nesta recomendação não há considerações sobre as diferenças entre as 
drogas fibrinolíticas, com exceção do comentário sobre terapia combinada. Em 
publicação prévia, de janeiro de 2006, a comparação entre as drogas é realizada. Esta 
recomendação está baseada no documento publicado pela NICE (revisão de 2005), 
descrita anteriormente. Por se tratar da mesma recomendação, não será descrita.  
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CADTH publicou em janeiro de 2001 uma avaliação sobre o emprego de tenecteplase 
no tratamento do IAM. Argumentam que em um ensaio clínico randomizado, a terapia 
com tenecteplase apresentou taxas de mortalidade em 30 dias similares às taxas de 
pacientes tratados com alteplase acelerada (terapia considerada padrão), estando 
associada à menor ocorrência e complicações de sangramentos maiores. Consideram 
que o emprego da tenecteplase possui a vantagem de ser administrada mais facilmente e 
rapidamente, o que aumentaria o seu impacto no tratamento do IAM, que está baseado 
na instituição de terapia efetiva o mais precocemente possível. Ponderam, entretanto, 
que antes da utilização da tenecteplase, assim como os outros agentes fibrinolíticos, os 
benefícios esperados devem ser pesados em relação aos potenciais riscos e custos. 8 

 
Diretrizes Internacionais 
 
A atualização da Diretriz da American College of Cardiology e American Heart 

Association publicada em 2008 preconiza 1: 
 Todo paciente com IAM com elevação de segmento ST que for avaliado em um 
hospital sem hemodinâmica, e que não puder ser transferido para realização de 
angioplastia primária em 90 minutos, deve ser tratado com terapia trombolítica em 30 
minutos desde sua chegada ao hospital, a não ser que a terapia trombolítica seja contra-
indicada.  (Classe I, Nível de Evidência A). 
 A realização de angioplastia facilitada com dose plena de trombolítico pode ser 
deletéria ao paciente (Classe III, Nível de Evidência B). 
 A estratégia de realização de cineangiocoronariografia com vistas à realização de 
angioplastia é recomendada para pacientes que receberam trombolítico e possuem um 
dos seguintes critérios (Classe I): 

a) choque cardiogênico em pacientes com menos de 75 anos que são 
candidatos à revascularização (Nível de evidência B); 

b) insuficiência cardíaca congestiva grava e/ou edema pulmonar (Nível de 
Evidência B); 

c) Arritmia ventricular com comprometimento hemodinâmico; 
 A estratégia de realização de cineangiocoronariografia com vistas à realização de 
angioplastia em pacientes que receberam trombolítico é recomendada para pacientes 
com 75 anos de idade ou mais que se apresentem em choque cardiogênico (Classe IIa, 
Nível de Evidência B) 
 A angioplastia de resgate deve ser realizada após a administração de 
trombolítico se sinais de falha da terapia (resolução da elevação do seguimento St 
menor do que 50% após 90 minutos do início da administração do trombolítico) ou se 
área de miocárdico sob risco moderada a grande (Classe IIa, Nível de Evidência B).  
 A estratégia de realização de cineangiocoronariografia com vistas à realização de 
angioplastia, em pacientes que receberam trombolítico, na ausência de indicações 
Classe I e Classe IIa pode ser considerada se paciente considerado de moderado a alto 
risco, mas este benefício não está totalmente estabelecido (Classe IIb, Nível de 
Evidência C) 

Esta diretriz não discute a comparação entre os diferentes trombolíticos, pois é 
uma atualização, destacando que foram apenas descritas as modificações em 
relação à diretriz publicada em 2004. Na publicação de 2004, não há uma 
recomendação específica sobre a escolha do trombolítico, apenas uma 
comparação descritiva entre as drogas. Consideram que avaliações prospectivas 
são necessárias para melhor definir qual o fibrinolítico a ser utilizado para cada 
paciente.  
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Diretriz da Sociedade Européia de Cardiologia (2008)3: recomenda o uso de terapia 
fibrinolítica na ausência de contra-indicações e se angioplastia primária não for 
disponível em tempo recomendado (Evidência Classe I Nível A), a droga trombolítica a 
ser administrada deve ser um agente fibrino-específico (Evidência Classe I Nível B) e o 
início da terapia fibrinolítica deve ser em nível pré-hospitalar (Evidência IIa Nível A). 
Comentam que a administração da estreptoquinase pode estar associada à hipotensão, 
devendo ser manejada com a redução temporária da infusão, mas que reações alérgicas 
graves são raras, entretanto, a estreptoquinase nunca deve ser readministrada a um 
paciente. Na comparação das drogas fibrinolíticas, citam o estudo GUSTO que mostrou 
a superioridade da infusão acelerada da alteplase (agente fibrino específico) em redução 
de 10 mortes por 1000 pacientes tratados, com custo adicional de 3 acidentes 
vasculares, quando comparada à estreptoquinase. Ressaltam a equivalência da 
tenecteplase à alteplase em relação à mortalidade em 30 dias, associada a taxas mais 
baixas de sangramentos não cerebrais e menor necessidade de tranfusões sanguíneas.  
Em relação à realização de cineangiocoronariografia recomandam para todos os 
pacientes que receberam terapia trombolítica, independente se sintomas ou sinais de 
isquemia presentes. Ressaltam que o procedimento deve ser realizado em uma janela de 
tempo de 3 – 24 horas após a administração do trombolítico, com o objetivo de evitar o 
período protrombogênico seguido imediatamente após à fibrinólise. (Recomendação 
Classe IIa, Nível de evidência A).  
O uso de trombolítico como agente facilitador da angioplastia primária (angioplastia 
facilitada) não está recomendado pelo aumento de mortalidade, re-infarto e sangramento 
maior.  
 
Diretriz do American College of Chest Physicians publicada em 20082: 
Em sistemas de saúde que possuem estrutura para a administração de terapia 
fibrinolítica pré-hospitalar, recomendam a administração de terapia fibrinolítica (Grau 
de recomendação 1A). 
Para pacientes com sintomas isquêmicos característico de IAM com ≤ 12h de duração e 
elevação do segmento St persistente, recomendam a administração de estreptoquinase, 
anistreplase, alteplase, reteplase ou tenecteplase, sendo superior a não administração de 
terapia fibrinolítica (para todos Grau de Recomendação 1A) .  
Para pacientes com duração de sintomas ≤ 6h, recomendam a administração de alteplase 
(Grau de Recomendação 1A) ou tenecteplase (Grau de Recomendação 1A), e sugerem 
reteplase (Grau de Recomendação 2B), sendo superior à estreptoquinase. 
Sugerem o uso de terapia em bolus (ex. tenecteplase) para facilitar a administração e 
potencialmente reduzir os riscos de hemorragias não-cerebrais associadas ao fármaco 
(Grau de Recomendação 2A). 
 
Diretrizes Nacionais 
 
Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2004)4: Reafirma o benefício 
estabelecido dos trombolíticos e ressalta que a escolha do agente fibrinolítico depende 
da análise individual dos riscos e benefícios, da disponibilidade e do custo. Comenta a 
superioridade da alteplase acelerada em relação à estreptoquinase observada no estudo 
GUSTO, em contrapartida ao aumento de acidente vascular cerebral com uso da droga 
fibrino específica. Ressalta que a tenecteplase é o único agente disponível em bolo, 
estando associado à menor taxa de sangramentos não-cerebrais. Sugerem que os 
fibrinolíticos em bolo facilitam o tratamento mais rápido tanto pré-hospitalar como 
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hospitalar e ainda reduzem as chances de erros em sua administração, que elevam os 
índices de morbidade e de mortalidade. 

 
Meta-análises 
 
Uso de trombolítico no IAM com elevação do segmento ST. 

 
A seguinte meta-análise foi selecionada por abranger os principais estudos 
randomizados que compararam o uso ou não de trombolíticos no IAM:  
 
Fibrinolytic Therapy Trialists’ Collaboration Group (FTT) publicada em 1994 
demonstrou o benefício do uso de trombolíticos no tratamento do IAM com elevação de 
ST, incluindo os 9 principais estudos da época, envolvendo mais de 46 mil pacientes. A 
redução relativa da mortalidade encontrada foi de 21% (9,5 x 11,5%), sendo o tamanho 
do benefício inversamente proporcional ao tempo até a instituição do tratamento. 
Segundo esta análise, o tratamento instituído nas primeiras 6 horas alcança redução de 
30 mortes a cada 1000 pacientes tratados; entre 6 e 12 horas, a redução é de 20 mortes a 
cada 1000 pacientes tratados, deixando de haver benefício significativo após este 
período.9 

 
Comparação entre os diferentes trombolíticos  

 
Dundar et al (2003)10: Meta-análise analisou dados de 14 estudos publicados até 
dezembro de 2001, com um total de 142907 pacientes, 10 estudos comparando 
estreptoquinase com alteplase, sendo um deles com alteplase acelerada, 1 estudo 
comparando alteplase com tenecteplase, 2 estudos de alteplase acelerada com reteplase 
e 1 estudo reteplase com estreptoquinase. O objetivo foi comparar os efeitos dos 
diferentes trombolíticos na mortalidade em 30-35 dias e efeitos adversos graves. Os 
principais resultados encontrados foram: 

- Na comparação da alteplase (incluindo o estudo com alteplase acelerada) 
com estreptoquinase, não houve diferenças significativas em mortalidade 
em 30-35 dias e taxa de re-infarto. As taxas de AVC total e AVC 
hemorrágico foram menores no grupo da estreptoquinase (AVC total RR 
1,29, IC95% 1,13-1,46, AVC hemorrágico RR 1,83, IC95% 1,14-2,93). 
Na análise de AVC hemorrágico, foram incluídos apenas 3 estudos que 
se mostraram heterogênios.  

- Quando excluído o estudo com alteplase acelerada (GUSTO-I) na 
comparação com estreptoquinase, permaneceu a não diferença de 
mortalidade e a menor incidência de AVC total e AVC hemorrágico. 
Entretanto, houve menor taxa de re-infarto e sangramento maior no 
grupo da alteplase. 

- O estudo GUSTO-I demonstrou benefício em mortalidade da alteplase 
acelerada em relação à estreptoquinase.  

- Na comparação da alteplase acelerada com reteplase, não houve 
diferença na mortalidade, re-infarto, AVC total, AVC hemorrágico e 
sangramento maior. Os dados de AVC hemorrágico, sangramento maior 
e re-infarto estavam disponíveis em apenas um estudo (GUSTO-III), mas 
que representa 98% dos pacientes estudados.  

- Na comparação da alteplase acelerada com tenecteplase (apenas 1 
estudo) não houve diferenças em mortalidade, AVC total, AVC 
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hemorrágico ou re-infarto. Foi observada menor taxa de sangramentos 
maiores com a tenecteplase.  

- Na comparação da reteplase com estreptoquinase (apenas 1 estudo) não 
houve diferenças em mortalidade, AVC total ou sangramentos maiores. 
Foi observada menor taxa de AVC hemorrágico no grupo da 
estreptoquinase.  

- Quando comparada com as outras drogas trombolíticas, a estreptoquinase 
esteve associada com maior incidência de reações alérgicas, incluindo 
anafilaxia.  

 
 

Principais Ensaios Clínicos Randomizados incluídos nas meta-análises e 
diretrizes: 
Diversos ensaios clínicos avaliaram a eficácia dos trombolíticos no IAM com 
elevação do segmento ST, bem como sua eficácia em comparação à angioplastia 
primária. Da mesma forma, pelo menos 14 ensaios clínicos compararam diferentes 
trombolíticos entre si, totalizando mais de 142 mil pacientes estudados. Estes 
estudos foram incluídos nas revisões e meta-análises discutidas anteriormente. Serão 
descritos a seguir os principais ensaios clínicos randomizados de cada trombolítico. 
É importante ressaltar que não há estudos comparativos diretos entre tenecteplase e 
estreptoquinase e entre tenecteplase e reteplase, e as conclusões apresentadas em 
diretrizes e avaliações de tecnologia devem ser interpretadas com cautela, pois são 
comparações indiretas que foram deduzidas a partir de outros estudos.  
 

Avaliação da Estreptoquinase: 
 
- O primeiro estudo de grande porte que avaliou o efeito sobre a mortalidade com 

o uso de estreptoquinase foi do Gruppo Italiano per lo Studio Streptokinasi 

nell'Infarto Miocardico (estudo GISSI-1)11.  Foi realizado um estudo aberto, 
randomizado com 11.806 pacientes, em que 14% dos pacientes receberam 
aspirina e 62% receberam heparina, sendo todas terapias adjuvantes incluídas a 
critério do investigador. A mortalidade hospitalar (14 a 21 dias) foi reduzida em 
18% comparando pacientes que receberam estreptoquinase com os submetidos a 
terapia padrão (10,7% versus 13,0%; p = 0,002). A redução na mortalidade foi 
tempo-dependente, com diminuição de 47% em pacientes tratados dentro de 1 
hora, 23% nos tratados dentro de 3 horas e 17% nos pacientes tratados dentro de 
6 horas do início dos sintomas. A redução da mortalidade foi mantida por mais 
de 12 meses (17,2% com estreptoquinase versus 19% para o grupo controle, 
p=0,008).  

 
- O estudo ISIS-2 foi um ensaio clínico duplo-cego, controlado por placebo, 

avaliando o uso da estreptoquinase em pacientes com suspeita de IAM. No total, 
17.187 pacientes foram randomizados em 417 hospitais. Os pacientes foram 
arrolados até 24 horas do início dos sintomas, mas a maioria foi randomizada 
dentro de 12 horas. O estudo analisou, após pelo menos 30 dias de seguimento, 
pacientes tratados com AAS (162.5 mg/d por 7 dias) ou estreptoquinase (1.5Mi 
UI) isoladamente, ambos ou nenhum deles. Os pacientes randomizados para 
estreptoquinase tiveram uma redução de 25% na mortalidade vascular em 35 
dias, comparado com os pacientes que receberam placebo (9,2% vs 12%, 
p<0.001). O estudo mostrou que aspirina sozinha pode reduzir a mortalidade em 
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23% (p<0,001). Também se demonstrou efeito sinérgico da aspirina com 
estreptoquinase, a qual produziu uma redução de 42% na mortalidade vascular 
(8% vs 13,2%, p<0.001). Benefícios adicionais com aspirina nesse estudo 
incluíram redução nas taxas de reinfarto e AVC. Assim, como no GISSI-1, esse 
estudo apresentou uma clara evidência da influência da precocidade do 
tratamento para alcançar-se o benefício esperado: pacientes tratados dentro de 6 
horas desde o início dos sintomas apresentaram uma sobrevivência 
significativamente superior, persistindo benefício, ainda que menor, para o 
tratamento iniciado até 12 horas desde o início dos sintomas. 12 

 
Avaliação da Alteplase: 
 
Os principais estudos que comparam alteplase com estreptoquinase foram: os estudos 
GISSI-213 e ISIS-314, que não encontraram benefício da alteplase em infusão padrão 
sobre a estreptoquinase, e o estudo GUSTO-I15, que utilizou um regime de alteplase 
acelerada e demonstrou benefício na mortalidade em 30 dias em relação à 
estreptoquinase. 
 

- O estudo GUSTO-I foi um ensaio clínico internacional e multicêntrico, que 
randomizou 41.021 pacientes com IAM (dor torácica com até 6 horas de 
evolução e elevação do segmento ST) para quatro regimes trombolíticos: (1) 
infusão acelerada de alteplase (menor ou igual a 100 mg em 90 minutos) com 
heparina IV, (2) estreptoquinase (1.5 milhões de unidades em 60 minutos) com 
heparina IV (estreptoquinase IV, n=9.841), (3) estreptoquinase com heparina 
subcutânea e o (4) uma combinação de estreptoquinase e alteplase. A 
mortalidade em 30 dias para infusão acelerada de alteplase foi um ponto 
percentual (0,9%) inferior a estreptoquinase (grupos heparina IV e subcutânea 
combinados) (tabela). Em pacientes com mais de 75 anos, 12% dos pacientes 
arrolados, a incidência de AVC foi de 4% para o grupo alteplase, 2,8% para 
estreptoquinase com heparina IV e 3,2% para o grupo estreptoquinase com 
heparina subcutânea.  
Regime Morte 30 dias Morte + AVC AVC hemorrágico 
STK EV + 
heparina SC 

7,2% 7,8% 0,49% 

STK EV + 
heparina EV 

7,4% 7,8% 0,54% 

Alteplase 
acelerada  

6,3% 6,9% 0,72% 

 
Obs: Diversas críticas com relação a este estudo têm sido descritas na literatura. 
Principalmente ao fato de ser um estudo não-cego e com uma maior taxa de cirurgia 
de revascularização do miocárdio no grupo alteplase. Além disso, uma vantagem 
maior da alteplase foi encontrada nos pacientes randomizados nos EUA, onde há 
falta de familiaridade com a estreptoquinase. Desta forma, uma das críticas é a de 
que pacientes randomizados para receber estreptoquinase nos EUA tenham tido seu 
tratamento interrompido precocemente por efeitos adversos que normalmente são 
manejados de outra forma em locais com experiência no uso desta droga. 

 
Estudo GUSTO-I – Resultados de um ano de seguimento: os pacientes incluídos no 
estudo GUSTO-I tiveram uma avaliação após 1 ano de seguimento, com o objetivo de 
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avaliar mortalidade geral. A taxa de mortalidade em um ano foi de 9,1% nos pacientes 
randomizados para t-PA, 10,1% nos pacientes no grupo tratado com estreptoquinase e 
heparina subcutânea (P=0,011 comparado com t-PA) e 10,1% no grupo tratado com 
estreptoquinase e heparina intravenosa (P=0,009 comparado com t-PA). Na análise de 
subgrupo, pacientes com idade inferior ou igual a 75 anos e com infarto anterior, 
apresentaram maior benefício com t-PA acelerada: vidas salvas por 1000 pacientes 
tratados de 11 para pacientes com idade ≤ 75 anos e 16 para IAM anterior.16 

 
Avaliação da Reteplase: 

 
- A reteplase (10 + 10U) foi comparada a estreptoquinase (1.5 milhões de 

unidade em 60 minutos) em um ensaio clínico duplo-cego, randomizado 
(INJECT) que estudou 6010 pacientes tratados dentro de 12 horas do início 
dos sintomas de IAM. Mortalidade, AVC e a combinação de desfecho de 
mortalidade ou AVC não foram diferentes. A incidência de insuficiência 
cardíaca congestiva e choque cardiogênico foi significativamente maior nos 
pacientes tratados com reteplase. A incidência total de AVC foi similar entre 
os grupos. Entretanto, mais pacientes tratados com reteplase apresentaram 
AVC hemorrágico do que os pacientes tratados com estreptoquinase. Uma 
análise exploratória indica que a incidência de hemorragia intracraniana foi 
superior entre os pacientes mais idosos ou com PA elevada.17 

 
- O estudo GUSTO-3 comparou reteplase (bolus-duplo) com alteplase 

acelerada. Um total de 15.059 pacientes apresentando até 6 horas desde o 
início dos sintomas de IAM foram arrolados. O desfecho primário foi de 
mortalidade em 30 dias, sendo semelhante entre os grupos de intervenção 
(p=0.6). As taxas de AVC, sangramento e hemorragia intracraniana não 
diferiram significativamente. 18 

 
Avaliação de Tenecteplase: 
 

O ASSENT-2 foi um ensaio clínico internacional, randomizado e duplo-cego que 
comparou a taxa de mortalidade em 30 dias em 16.949 pacientes arrolados para 
receber dose in bolus de tenecteplase IV ou uma infusão acelerada de alteplase. Os 
critérios de inclusão foram início da dor torácica dentro de 6 horas da randomização 
e elevação do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo no ECG. As taxas de 
hemorragia intracraniana foram similares (0,93% para o grupo tenecteplase e 0,94% 
para o grupo alteplase), porém menos sangramentos não cerebrais (26,4% vs 28,9%, 
p=0,0003) e menos necessidade de transfusão de sangue (4,25% vs 5,49%, 
p=0,0002) foram verificados no grupo tenecteplase. A taxa de morte ou de AVC não 
fatal em 30 dias foi de 7,1% com tenecteplase e 7,04% com alteplase (RR de 1,01 
[95% IC 0,91-1,13]). As taxas de procedimentos hospitalares, incluindo 
angioplastia, stent, balão intra-aórtico e bypass coronariano foram similares entre os 
grupos alteplase e tenecteplase. 19 

 
O seguimento de 1 ano dos pacientes randomizados no estudo ASSENT-2 foi 
publicado em 2003, mostrando permanecer a não diferença de mortalidade entre o 
grupo da tenecteplase (9,1%) e o grupo da alteplase acelerada (9,2%) (RR=1,01 
IC95% 0,91-1,12). Assim como, taxas de mortalidade semelhantes em todas as 
análises de subgrupo.20 
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Uso de trombolítico imediatamente ou concomitante à angioplastia primária 

(angioplastia facilitada) 

 
O emprego de trombolítico foi testado como agente facilitador da angioplastia em 
diversos ensaios clínicos randomizados. Descreveremos, a seguir, o resultado de uma 
meta-análise destes estudos.  
Keeley et al. (2006): meta-análise que incluiu 17 ensaios clínicos randomizados que 
compararam a realização de angioplastia primária isolada com angioplastia primária 
facilitada, em um total de 4504 pacientes. O agente facilitador foi terapia trombolítica 
em 6 estudos (n=2957), terapia trombolítica em dose reduzida e um inibidor da 
glicoproteína IIb/IIIa em 2 estudos (n=399) e apenas inibidor da glicoproteína IIb/IIIa 
em 9 estudos (n=1148). A mortalidade foi significativamente aumentada no grupo da 
angioplastia facilidade (5%) quando comparada à angioplastia primária (3%) (OR=1,38 
IC95% 1,01-1,87). Estes efeitos foram observados as custas principalmente do regime 
facilitado apenas por droga trombolítica (OR=1,43 IC95% 1,01-2,01). Da mesma forma, 
a ocorrência de re-infarto não fatal foi maior no grupo da angioplastia facilitada com 
trombolítico (4%) quando comparada à angioplastia primária (2%) (OR=1,81 IC95% 
1,19-2,77). Em relação às complicações, a angioplastia facilitada também apresentou 
pior desempenho, com taxas de sangramento maior de 7% comparada com 5% da 
angioplastia primária (OR=1,51 IC95% 1,10-2,08).21 

 
Estratégia fármaco-invasiva ou guiada por isquemia após terapia fibrinolítica no 

tratamento do IAM com elevação do segmento ST 
Alguns estudos compararam a estratégia fármaco-invasiva como rotina: realização de 
cineangiocoronariografia nas primeiras 24h após terapia trombolítica, com a estratégia 
de cineangiocoronariografia restrita apenas aos pacientes com evidência de isquemia 
após o uso de fibrinolítico. A seguir serão descritos uma meta-análise e 1 ensaio clínico 
randomizado publicado posteriormente e não incluídos na meta-análise.  
 
Wijeysundera et al (2008): meta-análise que incluiu 5 ensaios clínicos randomizados 
contemporâneos (com emprego de stents), com um total de 1235 pacientes. A 
estreptoquinase foi o agente fibrinolítico utilizado em um estudo, nos demais foram 
utilizados agentes fibrino-específicos. A estratégia invasiva de rotina foi associada com 
uma redução significante de mortalidade de todas as causas, com uma redução absoluta 
de risco de 2,8% e NNT=36 (OR=0,55 IC95% 0,34-0,90; P=0,02) quando comparada 
com a realização de cineangiocoronariografia apenas guiada por sinais de isquemia. 
Assim como esteve associada com redução na taxa de re-infarto com redução absoluta 
de risco de 2,7% e NNT=37 (OR=0,53 IC95% 0,33-0,86). Não houve diferença 
significativa em relação às taxas de sangramentos maiores: 4,6% no grupo de estratégia 
invasiva de rotina e 2,8% no grupo guiado por isquemia (OR=1,41 IC95% 0,74-2,70; 
P=0,30). Não foram observadas também diferenças nas taxas de AVC (OR=1,31 IC95% 
0,42-4,10). 22 

 
Di Mario et al (2008) (CARESS-in-AMI Trial): ensaio clínico randomizado que 
comparou a estratégia fármaco-invasiva (administração de trombolítico e 
encaminhamento de rotina para realização de cineangiocoronariografia, independente de 
sinais de reperfusão após a administração da droga) (N=299) com a estratégia padrão, 
encaminhar para realização de cineangiocoronariografia apenas os pacientes que 
apresentassem falha do tratamento com trombolítico (sem sinais de reperfusão: 
permanência da dor ou não resolução de mais de 50% do supradesnível de ST no ECG) 
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(N=301). Todos os pacientes receberam reteplase (metade da dose usual: 5 unidades em 
bolus, seguida de 5 unidades em 30 min) como agente fibrinolítico, AAS 300 – 500mg, 
heparina não fracionada (40 U/kg seguido de 7 U/kg por hora em infusão contínua) e 
abciximab (0,25 mg/kg em bolus seguida de 0,125 µg/kg por minuto por 12 horas). O 
desfecho primário foi a combinação de óbito, re-infarto e isquemia refratária em 30 
dias. O grupo da estratégia fármaco-invasiva apresentou menor ocorrência de eventos 
(4,4%) quando comparado à estratégia padrão (10,7%) (HR 0,40 IC95% 0,21-0,76). 
Não houve diferença estatística entre os grupos quando avaliados sangramentos 
maiores: 3,4% no grupo fármaco-invasivo e 2,3% no grupo padrão (p=0,47); nem 
diferenças em ocorrência de AVC: 0,7% no grupo fármaco-invasivo e 1,3% no grupo 
padrão (p=0,50).23  

 
Importante salientar que neste estudo foram selecionados pacientes mais graves (infarto 
mais extenso e repercussão clínica). 
 
Estudos de análise de custo-efetividade 
 
Mark e colaboradores, publicaram em 1995, uma análise de custo-efetividade da 
alteplase em regime acelerado, baseado nos dados de seguimento de 1 ano do estudo 
GUSTO. O estudo mostra que o regime com alteplase representa um custo maior de $ 
2.845, mas com uma taxa de sobrevida maior em 1 ano, 11 para cada 1000 pacientes 
tratados, em relação à estreptoquinase. Baseados na projeção de expectativa de vida de 
cada grupo de tratamento (aumento de expectativa de vida de 0,09 anos por paciente 
tratado com alteplase), uso de recursos médicos e qualidade de vida, a razão de 
incremento de custo foi de $32.678 por ano de vida salvo. Quando realizada análise 
estratificada por idade, o uso da alteplase foi menos custo-efetiva para pacientes jovens 
e mais custo-efetiva para pacientes mais velhos. Em todas as idades, o uso de alteplase 
apresentou valores de custo-efetividade mais favoráveis quando infarto anterior (Tabela 
2). Quando realizada análise incluindo o risco adicional de AVC apresentado pela 
alteplase, considerando 1 paciente com seqüelas de AVC não fatal por 1000 pacientes 
tratados, a razão de custo-efetividade foi de $36.238. Ao considerarem que todos os 
pacientes com AVC necessitam de cuidados de enfermagem domiciliar por uma média 
de 15 anos, a razão de custo-efetividade subiu para $ 42.400. 24  
 
Tabela 2. Razão de custo-efetividade para pacientes tratados com alteplase quando 
comparados com pacientes tratados com estreptoquinase. 
 

Grupo de Pacientes Aumento de expectativa 
de vida com alteplase 

Anos de vida salvos 

Razão de Custo-
efetividade 

Dolares 

Análise geral 0,09 32.678 
IAM inferior, idade ≤ 40 anos 0,01 203.071 
IAM anterior, idade ≤ 40 anos 0,02 123.609 
IAM inferior, idade 41-60 anos 0,04 74.816 
IAM anterior, idade 41-60 anos 0,06 49.877 
IAM inferior, idade 61-75 anos 0,10 27.873 
IAM anterior, idade 61-75 anos 0,14 20.601 
IAM inferior, idade > 75 anos 0,17 16.246 
IAM anterior, idade > 75 anos 0,21 13.410 
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5. BENEFÍCIOS DO USO DE TROMBOLÍTICOS EM PACIENTES COM 
INFARTO COM ELEVAÇÃO DE ST 
 
5.1 Mortalidade geral 

Resultados de vários ensaios clínicos e meta-análises demonstraram redução 
significativa de mortalidade em 30-35 dias e em longo prazo com o uso de trombolíticos 
em pacientes com infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST ou 
bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumivelmente novo. Este benefício é tanto 
maior quanto mais precoce for instituído o tratamento, deixando de ser significativo se o 
tratamento for instituído após 12 horas desde o início dos sintomas (cerca de 30 mortes 
evitadas a cada 1000 pacientes tratados nas primeiras 6 horas e 20 mortes evitadas entre 
7 e 12 horas). 

Diversos estudos compararam diferentes regimes trombolíticos, não havendo 
uniformidade sobre a interpretação destes resultados, especialmente com relação à 
comparação entre alteplase vs. estreptoquinase e tenecteplase vs. estreptoquinase (não 
comparadas diretamente). Dados de meta-análise não encontraram diferença 
significativa entre alteplase em regime não acelerado e esteptoquinase, alteplase 
acelerada e tenecteplase, alteplase acelerada e reteplase e entre reteplase e 
estreptoquinase. O estudo GUSTO-I demonstrou pequeno benefício da alteplase em 
infusão acelerada sobre estreptoquinase em relação à mortalidade total. 

Os dados mais consistentes indicam que a estreptoquinase é tão efetiva quanto a 
alteplase não-acelerada, que a tenecteplase é tão efetiva quanto a alteplase acelerada e 
que a reteplase é tão efetiva quanto a estreptoquinase. 

5.2 Re-infarto 
Os dados da meta-análise mostram menor recorrência de re-infarto em 30 dias nos 
pacientes tratados com alteplase em regime não acelerado quando comparados à 
estreptoquinase. Não parece haver este benefício quando avaliada alteplase acelerada. 
Não foram observadas diferenças nas comparações entre os demais trombolíticos. 

5.3 AVC total e AVC hemorrágico 
Existe aumento no risco de AVC hemorrágico com o uso de trombolíticos, de 4-6 
eventos a cada 1000 pacientes tratados. Esta incidência é menor para a estreptoquinase 
em relação aos demais trombolíticos. 

5.4 Sangramentos maiores 
A meta-análise mostra menor incidência de sangramento maior com alteplase quando 
comparada à estreptoquinase e da tenecteplase quando comparada à alteplase acelerada.  

5.5 Uso de trombolítico imediatamente anterior à angioplastia primária 
(angioplastia facilitada) 
Dados da meta-análise mostram haver prejuízo da angioplastia facilitada, aumentado as 
taxas de mortalidade, re-infarto e sangramento maior quando comparada à realização 
apenas da angioplastia primária. 

5.6 Realização de cineangiocoronariografia em pacientes que receberam droga 
trombolítica (estratégia fármaco-invasiva) 
Dados de meta-análise sugerem que a realização de cinengiocoronariografia nas 
primeiras 24 horas em todos os pacientes após a administração de droga trombolítica, 
reduzem as taxas de mortalidade e re-infarto, com taxas de sangramento semelhantes, 
quando comparado à realização de cineangiocoronariografia apenas naqueles pacientes 
com sinais e sintomas de isquemia recorrente. 
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6. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
1) O tratamento trombolítico no Infarto Agudo do Miocárdio está indicado para 

pacientes com até 12 horas desde o início dos sintomas e com elevação do segmento 
ST (maior que 0,1 mV em pelo menos 2 derivações precordiais contíguas ou em pelo 
menos 2 derivações periféricas adjacentes) ou bloqueio de ramo esquerdo (novo ou 
presumivelmente novo), respeitando-se as contra-indicações (abaixo). 

 Esta recomendação baseia-se em ensaios clínicos e meta-análises que mostram 
diminuição de mortalidade total em 30-35 dias, com efeito mantido por vários 
anos. 

(Recomendação de Grau A) 
 

2) Quanto mais precocemente for instituído o tratamento, maior o benefício. 
(Recomendação de Grau A) 

     O tempo porta-agulha (chegada no hospital até início da infusão do trombolítico) 
recomendado é de até 30 minutos. 

(Recomendação de Grau C) 
 

3) Existem diversos trombolíticos comercialmente disponíveis com benefício clínico 
comprovado sobre mortalidade total. Parece haver mínima superioridade da alteplase 
acelerada em relação à estreptoquinase, e menor taxa de sangramento com a 
tenecteplase em relação à alteplase acelerada, não havendo diferenças entre os 
demais trombolíticos em uso hospitalar.  

(Recomendação de Grau B) 
 

4) Em pacientes com história de uso prévio de estreptoquinase a alteplase ou 
tenecteplase ou reteplase tornam-se as drogas trombolíticas de escolha em um novo 
evento com necessidade de uso de fibrinolítico. 

(Recomendação de Grau C) 
 

5) O uso de droga trombolítica imediatamente anterior ou concomitante à angioplastia 
primária (angioplastia facilitada) causa aumento de mortalidade, re-infarto e taxa de 
sangramento, não devendo ser utilizada de rotina.  

(Recomendação de Grau A) 
 

6) As evidencias sugerem benefício para realização de cineangiocoronariografia em 
todos os pacientes que receberam terapia trombolítica durante as primeiras 24h de 
internação, a não ser que haja contra-indicação. 

(Recomendação de Grau A) 
 
Comentário do especialista: 
Ressaltamos que no manejo de pacientes com IAM com supradesnível de seguimento 
ST a escolha do trombolítico não é o único aspecto a ser considerado, mas 
principalmente o direcionamento e fluxo de atendimento conforme o tipo de Hospital 
em que o paciente for atendido:  
 
Hospital Regional: se não dispor de angioplastia primária em 90 min, a administração 
de droga fibrinolítica, o mais precoce possível, é o recomendado, devendo o paciente ser 
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posteriormente encaminhado para realização de cineangiocoronariografia em até 24 
horas.  
Hospital Terciário de referência: na existência de um laboratório de hemodinâmica, 
com disponibilidade de realizar uma angioplastia em 90 minutos, o paciente deve ser 
encaminhado para a realização desta estratégia. Se a angioplastia primária não for 
disponível nas 24 horas do dia, administrar trombolítico se o tempo porta-balão 
estimado for maior do que 90 min. 
 
Glossário: 
Delta tempo para início do tratamento: tempo do início dos sintomas do paciente até 
o início da instituição de tratamento efetivo (angioplastia ou trombolítico). 
Tempo porta balão: tempo da hora da chegada do paciente na Emergência até a hora 
em que foi insuflado o balão para a realização da angioplastia primária. 
Tempo porta agulha: tempo da hora da chegada do paciente na Emergência até a hora 
em que foi iniciada a administração do trombolítico 
 
 
Contra-indicações para o uso de fibrinolíticos 

Absolutas: hemorragia intracraniana prévia, doença cerebral vascular estrutural 
conhecida (ex, mal-formação arterio-venosa), neoplasia maligna intracraniana (primária 
ou metastática), AVC isquêmico nos últimos 3 meses (exceto AVC agudo últimas 3 
horas), sangramento ativo (exceto menstruação) ou diátese hemorrágica, trauma facial 
ou na cabeça importante nos últimos 3 meses.  

Relativas: história de hipertensão crônica, grave e com mau controle, PA na 
apresentação maior que 180 mmHg (sistólica) ou maior que 110 mmHg (diastólica), 
AVC isquêmico há mais de 3 meses, demência ou outra patologia intracraniana não 
contemplada nas contra-indicações absolutas, cirurgia de grande porte nas últimas 3 
semanas, hemorragia nas últimas 2-4 semanas, punções vasculares não-compressíveis, 
gravidez, úlcera péptica ativa, uso de anticoagulantes (quanto maior o INR, maior o 
risco de sangramento). Para estreptoquinase e anistreplase: exposição prévia (>5 dias) 
ou reação alérgica prévia a estes agentes. 
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