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Cronograma de Elaboração da Avaliação 

Outubro-09 

Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a 

serem respondidas. 

Novembro-09 

Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 

Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 

Dezembro-09 

Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da 

literatura e criação da versão inicial da avaliação. 

Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 

Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação 

dos resultados e discussão. 

Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e 

Auditor. 

Janeiro-10 

Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos 

Auditores e Cooperados. 

Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 

Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e 

Médicos Cooperados. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
  
Estratégia de busca da literatura e resultados 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes à realização de trombólise pré-

hospitalar no tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnível do 
seguimento ST, elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em 
avaliação de tecnologias em saúde: 
• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
• Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (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. 

 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada 
situação. Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises 
não foram posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, 
discutem-se os 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. 
 

Níveis de Evidência: 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de 

metanálises ou revisões sistemáticas. 

B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, pequenos 

ensaios clínicos de qualidade científica limitada, ou de estudos controlados não-

randomizados. 

C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na 

opinião de especialistas. 



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.1,2 

A instituição do uso de trombolítico no cenário pré-hospitalar permitiu que o 
tempo entre o início dos sintomas do paciente e a administração de droga fibrinolítica 
fosse reduzido em até 1 hora. Para atingir o benefício esperado, entretanto, é 
necessária a instituição de um sistema pré-hospitalar eficiente, com equipe pré-
hospitalar treinada, ambulâncias equipadas (unidade de tratamento intensivo móvel), 
realização de eletrocardiograma (ECG) pré-hospitalar, muitas vezes com sistema de 
telemedicina para envio e interpretação do ECG, existência de protocolos 
padronizados e uma rede integrada de hospitais que recebam imediatamente o 
paciente tratado. A equipe pré-hospitalar deve ser capaz de realizar um diagnóstico 
rápido, estratificação de risco precoce, no mínimo de tempo possível 3.  

 

2. CONDIÇÃO CLÍNICA 

A cardiopatia isquêmica é uma das principais causas de mortalidade de nossa 
população, atingindo taxas de 46% no Brasil (DATASUS 2006). Das manifestações 
clínicas da doença, o infarto agudo do miocárdio (IAM) é o que apresenta a maior 
mortalidade e para o qual importantes avanços foram alcançados em reduzir o seu 
impacto nas ultimas décadas 3,4. 

O IAM com elevação do segmento ST é causado pela ruptura 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 a terapia de reperfusão miocárdica 
resultaram em importantes avanços no tratamento do infarto, com redução significativa 
da sua mortalidade. 1-3 

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.1-3 

 

3. TRATAMENTO ATUAL 

Sabe-se que o tratamento efetivo e precoce do IAM, através da instituição de 
terapia de reperfusão é o componente mais importante do tratamento, sendo crucial 
para o seu desfecho clínico, com redução do tamanho do infarto, preservação da 
função ventricular e diminuição importante de morbimortalidade, sendo que o benefício 
de qualquer tipo de tratamento diminui na medida em que aumenta o tempo decorrido 
do início dos sintomas, como demonstra a Figura 1. Análises de estudos demonstram 



o benefício associado ao início precoce da terapêutica, estimando uma mortalidade de 
1,6 por 1000 pacientes a cada hora de atraso do início de tratamento 5. 

 

Figura 1. Benefício absoluto do tratamento com fibrinolitico em relação ao tempo de 
retardo para início da terapêutica.  

 

Atualmente estão disponíveis diferentes estratégias efetivas em restabelecer o 
fluxo coronariano e reduzir a morbidade e mortalidade do IAM com supradesnível de 
ST, incluindo a trombólise intra-vascular e a angioplastia primária 1-3. Por muitos anos, 
a terapia de restauração da perfusão miocárdica foi realizada unicamente por 
administração sistêmica de droga trombolítica em nível hospitalar. Esta estratégia foi 
testada por diversos ensaios clínicos randomizados, mostrando reduzir em 14 a 47% a 
mortalidade de pacientes atendidos com até 6h de evolução dos sintomas 5-7. Apesar 
de seu incontestável benefício, a trombólise não é específica da circulação 
coronariana, havendo risco aumentado de sangramentos, sendo contra-indicada em 
alguns pacientes 7. 

A angioplastia primária foi introduzida como opção terapêutica para tratamento 
do IAM com supradesnível de ST e quando foi comparada, através de ensaios clínicos 
randomizados, mostrou ser superior à trombólise tanto na redução de mortalidade, 
quanto na recorrência de IAM: mortalidade em 30 dias de 4,4% nos pacientes que 
realizaram angioplastia primária e 6,5% nos pacientes que receberam trombolítico (P = 
0,02), com redução absoluta de eventos combinados (óbito e recorrência de IAM) de 
4,7% 8. 

Entretanto, enquanto a angioplastia primária necessita de centros especializados 
e laboratórios de hemodinâmicas trabalhando por 24 horas, a terapia com fibrinolítico 
possui acesso universal, com tempo curto necessário para início do tratamento, 
possuindo resultados menos dependentes da experiência do médico, refletindo menor 
custo para o sistema 7.  

Estratégias contemporâneas têm sido estabelecidas com objetivo de reduzir o 
tempo desde o início dos sintomas até a instituição da terapia de reperfusão. 
Atualmente, há um conjunto de evidências que permitem uma avaliação criteriosa da 
efetividade do uso de trombolítico pré-hospitalar 7. 



4. RECOMENDAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE TROMBÓLISE PRÉ-
HOSPITALAR NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 

4.1 Objetivo 

Avaliar se há evidências que embasem a eficácia da realização de trombólise 
pré-hospitalar no tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnível do 
seguimento ST. 

 

4.2 Resultados 

4.2.1 Avaliações em tecnologias em saúde e recomendações nacionais e 
internacionais 

• NGC (Dept of Health – Estados Unidos) e CADTH (Canadá – Governo 
Federal): não encontrado 

• NICE (NHS – Inglaterra)9: Diretriz para o uso de medicações na trombólise 
precoce no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Publicado em 
outubro de 2002.  

• Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia10: IV Diretriz da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia sobre tratamento do infarto agido do miocárdio 
com supradesnível do seguimento ST. Publicada em 2009 

• Diretriz do American College of Cardiology e American Heart Association3: 
Diretriz para o manejo de pacientes com infarto agudo do miocárdio com 
supradesnível do seguimento ST. Publicada em 2004. A revisão publicada 
em novembro de 2009 não revisa a indicação de trombólise pré-hospitalar. 

• Diretriz da Sociedade Européia de Cardiologia: Manejo do infarto agudo do 
miocárdio em pacientes com elevação do seguimento ST persistente. 
Publicada em 200811. 

Avaliação NICE: Descreve que apesar de haver evidências que embasem o 
emprego de trombólise pré-hospitalar, a aplicação dos resultados à realidade do 
sistema de atendimento do Reino Unido é difícil, no qual os trombolíticos em bolus são 
pouco utilizados e não há estrutura de atendimento paramédico pré-hospitalar 
organizada. Consideram que para implementação de rotina da trombólise pré-
hospitalar, as drogas utilizadas devem ser a reteplase ou tenecteplase e um modelo 
apropriado, com treinamento adequado e baseado em protocolos bem definidos, deve 
ser oferecido9.  

Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia: recomenda a realização de 
fibrinólise pré-hospitalar na impossibilidade de angioplastia ou expectativa de 
transporte/transferência (tempo “ambulância-balão”) maior do que 90 minutos para 
hospital com angioplastia, desde que não haja contra-indicação e que o tempo desde 
o início do atendimento até o início da infusão do fibrinolítico seja de até 30 minutos 
(Nível de Evidência B). Ressaltam, entretanto, que a implementação de um sistema de 
atendimento pré-hospitalar com administração de fibrinolítico deve levar em 
consideração: a) a baixa taxa (5% – 10%) de IAM entre os pacientes atendidos por dor 
torácica pelas ambulâncias; b) a taxa de pacientes atendidos em domicílio com IAM e 
que são elegíveis para o tratamento fibrinolítico está em torno de 30%; c) é elevado o 



valor monetário calculado para cada vida salva com a utilização da fibrinólise pré-
hospitalar10. 

Diretriz das sociedades americanas de cardiologia AHA / ACC: considera o 
estabelecimento de um protocolo de trombólise pré-hospitalar aceitável quando: 1) 
cenários em que médicos estão presentes na ambulância ou 2) exista um sistema de 
emergência com paramédicos, que possua eletrocardiograma de 12 derivações (ECG) 
transmissível (telemedicina), paramédicos treinados na interpretação inicial do ECG e 
tratamento do infarto agudo do miocárdio com elevação do seguimento ST, médicos 
reguladores on-line e um programa de qualificação e treinamento continuado. Imputam 
nível de Evidência B. No fluxograma de atendimento desenvolvido, a trombólise pré-
hospitalar está indicada quando o tempo de transporte para um hospital com 
hemodinâmica, para realização de angioplastia primária, for maior do que 90 minutos3. 

Diretriz da Sociedade Européia de Cardiologia: indica a terapia trombolítica 
quando a angioplastia primária não puder ser realizada em 90 minutos e não houver 
contra-indicação para a administração da droga. Indicam a administração pré-
hospitalar de um agente fibrino-específico11. 

 

4.2.2 Resultados da busca da literatura: síntese dos estudos 
metodologicamente mais adequados 

Comparação entre trombólise pré-hospitalar com trombólise intra-hospitalar  

Revisões Sistemáticas / Meta-análises 

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS 

Morrison, 
2000 12 

Meta-análise 

N= 6 ECR (total de 
pacientes = 6434) 

População: pacientes 
com IAM com supra ST, 
sintomas com até 4-6 
horas. 

Intervenção: trombólise 
pré-hospitalar vs 
trombólise intra-
hospitalar (trombolíticos 
utilizados: uroquinase, 
anistreplase e rt-PA) 

Mortalidade total 

Mortalidade 
cardiovascular 

Tempo a realização da 
trombólise 

 

Maior redução de mortalidade com 
trombólise pré-hospitalar (30 dias) 

 OR =0,83 (IC95% 0,70 – 0,98) 

 NNT = 62 

Os dados compilados não mostraram 
diferença significativa de mortalidade em 1 
e 2 anos. 

        1 ano: OR=0,68 (IC95% 0,26-1,80) 

        2 anos: OR=1,18 (IC95% 0,62-2,22) 

Menor tempo para a administração do 
trombolítico no pré-hospitalar (104 ±7 min) 
vs intra-hospitalar (162 ±16 min), com 
diferença de 60 minutos (P=0,007) 

Comentários: Revisão da literatura realizada até 1999. Estudos incluídos: Castaigne 198913, Roth 199014, 
Schofer 199015, GREAT 199216, EMIP 199317, MITI 199318. A maioria destes estudos é de pequeno porte ou 
possui falhas metodológicas importantes. A avaliação isolada dos estudos demonstrou uma tendência à diminuição 
de mortalidade entre os pacientes que receberam trombolítico pré-hospitalar, porém sem significância estatística. 

Estudo GREAT16: a inclusão dos pacientes era realizada pela impressão da equipe e não pela interpretação do 
ECG. 



 

Comparação entre trombólise pré-hospitalar com trombólise intra-hospitalar 

Estudos de coorte (Registros) 

Björklund, 
2006 19 

RIKS-HIA 
Registry 

N=5375 

População: pacientes 
admitidos em unidades 
coronarianas de 75 
hospitais da Suíça com 
IAM com supra ST 
tratados com trombolítico 

Grupos de comparação: 
pacientes tratados com 
trombólise pré-hospitalar 
(TPH) (n=1690) vs 
tratados com trombólise 
intra-hospitar (TIH) 
(n=3685) 

Período de inclusão: 
2001-2004 

Tempo para início do 
tratamento 

Taxa de tratamento nas 
primeiras 2 horas 

Taxa de angioplastia de 
resgate 

Eventos: 
desenvolvimento de 
insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC), 
choque cardiogênico 

Mortalidade em 30 dias 
e 1 ano 

Tempo médio entre início dos sintomas e 
administração do tratamento: 113 min na 
TPH e 165 min na TIH; 

Taxa de tratamento < 2h: 53% dos 
pacientes na TPH e 33% na TIH; 

Maior taxa de angioplastia de resgate na 
TPH (20,4%) quando comparada à TIH 
(13,2%) P<0,001 

TPH esteve associada à menor chance de 
desenvolvimento de ICC (OR=0,69 IC95% 
0,59-0,80 P<0,001) e choque cardiogênico 
(OR=0,61 IC95% 0,48-0,76 P<0,001) 

Mortalidade em 30 dias: TPH 5,4% vs TIH 
8,3% (P<0,001) 

Mortalidade 1 ano: TPH 7,2% vs 11,8% 
(P<0,008)/OR 0,71 IC95% 0,55-0,92 

Comparação entre trombólise pré-hospitalar e angioplastia primária 

Ensaios Clínicos Randomizados 

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS 

Bennefoy, 
2002 20 

CAPTIM Trial 

ECR aberto 

N=840 

População: pacientes 
com IAM com supra ST 
com 6 horas de evolução 

Intervenção: trombólise 
pré-hospitalar com 
alteplase (n=419) vs 
angioplastia primária 
(n=421) 

Seguimento: 30 dias 

Desfecho combinado: 
mortalidade total, IAM 
não fatal e AVC não 
fatal. 

Tempo para início da 
terapia de reperfusão. 

Necessidade de nova 
terapia de reperfusão 
não planejada 
(angioplastia ou cirurgia 
de revascularização) 

Sem diferença estatística na ocorrência de 
desfecho combinado (P=0,29): 

    8,2% no grupo trombólise pré-hospitalar 

    6,2% no grupo angioplastia primária 

 OR 1,96 IC95% -1,53-5,46 

Não houve diferença estatística na 
ocorrência de morte cardiovascular 
(P=0,86) 

    3,8% no grupo trombólise pré-hospitalar 

    4,3% no grupo angioplastia primária 

Menor tempo entre início de sintomas e 
administração de trombolítico pré-
hospitalar (130 min) vs tempo entre início 
dos sintomas e realização de angioplastia 
primária (190 min). 

Foi realizada angioplastia de resgate, por 
falha do tratamento em 26% dos 
pacientes que receberam trombolítico pré-
hospitalar. 

Revascularização não planejada foi mais 
freqüente no grupo da trombólise pré-
hospitalar (34,5%) vs grupo da 
angioplastia primária (4,7%) (P<0,0001)  

 

Comentários: o cálculo do tamanho amostral era de 1200 pacientes, entretanto, o estudo foi interrompido com 840 
pacientes por falta de verbas. O menor tamanho amostral pode ter refletido na não diferença entre os grupos. 

Em uma sub-análise deste estudo, publicada em 2003, foi avaliado o impacto do tempo entre o início dos sintomas 
e a inclusão no estudo: pacientes com menos de 2 horas de sintomas apresentaram uma tendência a menor 
mortalidade quando tratados com trombólise pré-hospitalar (2,2%) em relação ao grupo tratado com angioplastia 
primária (5,7%) P=0,058. Entretanto, pacientes com mais de 2 horas de sintomas apresentaram menor mortalidade 
quando tratados com angioplastia primária (3,7%) em relação à trombólise pré-hospitalar (5,9%) P=0,039.21 



 

Comparação entre trombólise pré-hospitalar e angioplastia primária 

Ensaios Clínicos Randomizados 

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS 

Thiele,  

2006 22 

ECR com coorte 
aninhada 

N = 299 

População: pacientes 
com IAM com supra ST, 
com até 6 horas de início 
de sintomas 

Intervenção:  

  Grupo A (n=82): 
trombólise pré-hospitalar 
(PTH)- meia dose de 
reteplase + abciximab 

  Grupo B (n=82): 
angioplastia facilitada - 
meia dose de reteplase + 
abciximab, seguida de 
angioplastia primária 

  Grupo C (n=135): 
angioplastia primária 

Seguimento: 6 meses 

Resolução do 
supradesnível de ST 
após 90 min do 
tratamento: 

   Completa: >70% 

   Intermediária: 70-30% 

   Nenhuma: <30% 

Eventos combinados: 
mortalidade, re-infarto e 
AVC 

Resolução completa do supra ST foi maior 
no grupo B (80%) quando comparada ao 
grupo A (52%) e ao grupo C (52%) 
P<0,001. 

Não houve diferença estatística de 
mortalidade em 6 meses entre os grupos: 
grupo A=7,5% vs grupo B=6,3% vs grupo 
C=8,9% P=0,78 

Não houve diferença estatística de 
eventos combinados em 6 meses entre os 
grupos: grupo A=20% vs grupo B=11% vs 
grupo C=18,1% P=0,27 

 

Comentários: os grupos A e B foram randomizados, o grupo C compreende pacientes que realizaram angioplastia 
primária no mesmo período e que não foram randomizados.  

Estudos de Coorte (Registros) 

Stenestrand, 
2006 23 

RIKS-HIA 
Registry 

N = 26.205 

População: pacientes 
com IAM com supra ST 
atendidos em unidades 
coronarianas de hospitais 
Suiços 

Grupos de comparação: 
pacientes submetidos à 
angioplastia primária 
(N=7084) vs trombólise 
intra-hospitalar (TIH) 
(n=16043) vs trombólise 
pré-hospitalar (TPH) 
(n=3078) 

Período: de 1999 a 2004 

Seguimento: 1 ano 

Taxa de terapia de 
reperfusão adotada 

Mortalidade em 30 dias 

Mortalidade em 1 ano 

Dos 39192 pacientes com IAM com supra 
de ST, 26.205 (66,9%) receberam terapia 
de reperfusão: angioplastia primária em 
18,2%; TPH em 8,3%; TIH em 41,3% 

Menor mortalidade em 30 dias no grupo 
tratado com angioplastia primária (4,9%) 
quando comparado com TIH (11,4%) 

    HR=0,61 IC95% 0,53-0,71 

Menor mortalidade em 30 dias no grupo 
tratado com angioplastia primária (4,9%) 
quando comparado com TPH (7,6%) 

    HR=0,70 IC95% 0,58-0,85 

Menor mortalidade em 1 ano no grupo 
tratado com angioplastia primária (7,6%) 
quando comparado com TIH (15,9%) 

    HR=0,68 IC95% 0,60-0,76 

Menor mortalidade em 1 ano no grupo 
tratado com angioplastia primária (7,6%) 
quando comparado com TPH (10,3%) 

    HR=0,81 IC95% 0,69-0,94 

Menor mortalidade em 1 ano no grupo 
tratado com TPH (10,3%) quando 
comparado com TIH (15,9%) 

    HR=0,84 IC95% 0,74-0,95 

Não houve diferença estatística na 
mortalidade em 30 dias entre TPH e TIH 

Quando avaliado tempo de reperfusão > 
2h, não houve diferença na mortalidade 
em 1 ano entre TPH e TIH, e houve menor 
mortalidade na angioplastia primária. 



Comparação entre trombólise pré-hospitalar e angioplastia primária 

Estudos de Coorte (Registros) 

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS 

Danchin, 
2004 24 

N = 1922 

População: pacientes 
com IAM com supra ST 
tratados em unidades 
intensivas da França 

Grupos de comparação: 
pacientes tratados com 
trombólise pré-hospitalar 
(TPH), trombólise intra-
hopitalar (TIH) e 
angioplastia primária 

Seguimento: 1 ano 

Taxa de terapia 
realizada 

Taxa de angioplastia 
realizada em 24 horas 
após admissão 

Mortalidade intra-
hospitalar 

Sobrevida em 1 ano 

Terapia realizada: TPH = 180 pacientes 
(9%); TIH = 365 (19%); angioplastia 
primária = 434 (23%); sem terapia de 
reperfusão = 943 (49%) 

Maior taxa de angioplastia realizada em 
24h no grupo TPH (37%) comparado com 
TIH (18%), angioplastia primária (0,7%) e 
sem terapia de reperfusão (12%) 

Mortalidade intra-hospitalar: TPH = 3,3% 
vs TIH = 8,0% vs Angioplastia primária = 
6,7% vs Sem terapia = 12,2% 

Sobrevida em 1 ano: TPH = 94% vs TIH = 
89% vs Angioplastia primária = 89% vs 
Sem terapia = 79% (P<0,0001). 
Entretanto, sem diferença estatística 
quando avaliado apenas pacientes que 
receberam reperfusão e ajustado para 
fatores de risco: 

 PTH: RR=0,52 IC95% 0,25-1,08 (P=0,08) 

Comentários: os pacientes que receberam trombólise pré-hospitalar apresentavam características clínicas de 
menor gravidade. 

ECR = ensaio clínico randomizado; IAM com supra ST = infarto agido do miocárdio com supradesnível do 
seguimento ST; 

 

Comentário geral: foi identificado um ensaio clínico randomizado em andamento 
(PATCAR Trial), com estimativa de encerramento de coleta de dados em dezembro de 
2009, que irá avaliar trombólise pré-hospitalar, angioplastia facilitada e angioplastia 
primária. Outros registros internacionais foram publicados, incluindo um grande 
registro americano, entretanto, não mostram dados comparativos de sobrevida livre de 
eventos entre as estratégias de reperfusão. 
 
Estudos de custo-efetividade 
Araújo et al, publicaram em 2008 um estudo de custo efetividade da trombólise pré-
hospitalar e trombólise intra-hospitalar pela perspectiva do Sistema Único de Saúde do 
Brasil. O modelo analítico de decisão foi construído com base nos resultados do 
estudo GREAT, considerando um horizonte de tempo de 20 anos. Nesta análise, a 
expectativa de vida média com a trombólise pré-hospitalar foi de 11,48 anos e de 
11,32 anos para a trombólise intra-hospitalar. Os custos foram de R$ 5.640,00 para a 
trombólise pré-hospitalar e de R$ 5.816,00 para a trombólise intra-hospitalar (custo 
adicional de R$ 176,00 por paciente). A estratégia de realização de trombólise pré-
hospitalar foi considerada custo-efetiva. Entretanto, este estudo merece algumas 
considerações (algumas publicadas no editorial da revista) como a não inclusão dos 
custos da realização de angioplastia de resgate (taxas sabidamente maiores nos 
pacientes que realizam trombólise pré-hospitalar) e dos custos indiretos para montar a 
infra-estrutura da trombólise pré-hospitalar: capacitação de todos profissionais que 
atendem no sistema, aquisição de equipamentos como ECG e monitores cardíacos.25 

 
 



5. BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 

5.1 Redução de mortalidade 

A realização de trombólise pré-hospitalar esteve associada com redução de 
mortalidade em 30 dias quando comparada a realização de trombólise intra-hospitalar, 
em meta-análise que incluiu 6 ensaios clínicos randomizados. Neste estudo, não 
houve diferença entre as duas estratégias em relação à mortalidade em 1 e 2 anos. 
Estudos de coorte (grandes registros internacionais) apontam para a mesma direção, 
com menor mortalidade em 30 dias e 1 ano para pacientes tratados com trombólise 
pré-hospitalar em relação à trombólise intra-hospitalar.  

Dois ensaios clínicos de menor porte não mostraram diferença de mortalidade 
entre pacientes que realizaram trombólise pré-hospitalar e angioplastia primária. 
Entretanto, sub-análises apontam que o maior benefício da trombólise pré-hospitalar é 
atingido quando o tratamento é instituído em até 2 horas do início dos sintomas, 
quando há tendência de menor mortalidade em relação à angioplastia primária. 
Quando o tempo de início de sintomas até o tratamento é superior à 2 horas, a 
angioplastia primária parece ser superior na redução de mortalidade. 

 

5.2 Necessidade de realização de revascularização não planejada 

Em todos os estudos avaliados, a trombólise pré-hospitalar esteve associada à maior 
necessidade de revascularização não planejada, de resgate ou em 30 dias, quando 
comparada à trombólise intra-hospitalar e angioplastia primária. 

 



6. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

1. A utilização de terapia trombolítica pré-hospitalar está indicada quando a 
angioplastia primária não puder ser realizada em 90 minutos (expectativa 
de transporte maior), o tempo desde o início do atendimento até o início da 
infusão do trombolítico for de 30 minutos e não houver contra-indicação 
para a administração da droga. 

(Nível de Evidência C) 
 
2. A realização de trombólise pré-hospitalar está associada à menor taxa de 

mortalidade em 30 dias quando comparada à trombólise intra-hospitalar. O 
benefício parece manter-se por 1 ano.  

(Nível de Evidência A) 
 
3. A realização de trombólise pré-hospitalar, quando comparada à 

angioplastia primária, parece ter benefício semelhante em redução de 
mortalidade quando realizada em até 2 horas do início dos sintomas do 
paciente. Após 2 horas de sintomas, a realização de angioplastia primária 
tende ser superior. 

(Nível de Evidência B) 
 

4. A estratégia de trombólise pré-hospitalar está associada à maior realização 
de procedimento de revascularização não planejado, quando comparada à 
trombólise intra-hospitalar e a angioplastia primária. 

(Nível de Evidência B) 
 

Estas recomendações são baseados em resultados de estudos onde a 
trombólise pré-hospitalar estava inserida em um sistema de atendimento 
organizado, com protocolos padronizados, treinamento contínuo da 
equipe, ambulância equipada com eletrocardiograma e equipamentos de 
terapia intensiva, médico presente no atendimento e hospitais de 
referência para encaminhamento imediato do paciente. Requisitos 
fundamentais para adoção desta prática. 
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