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RESUMO

O tratamento da doença arterial coronariana crônica tem como objetivo alívio dos sintomas ou melhora do prognóstico. Pode ser exclusivamente 
clínico ou associado à revascualrização miocárdica cirúrgica (RVM) ou percutânea (ACTP). Objetivo: Avaliar as variáveis associadas às opções 
terapêuticas disponíveis na doença arterial coronariana estável em um hospital terciário especializado de cardiologia. Métodos: Foram avaliados 
retrospectivamente 1113 pacientes (pts) internados em enfermaria de coronariopatia de agosto de 2012 a janeiro de 2016. Foram comparadas as 
frequências das variáveis clínicas, laboratoriais e de testes diagnósticos nas diferentes opções terapêuticas realizadas.  Na análise estatística foram 
calculadas as frequências absolutas e relativas, além da média e desvio padrão das variáveis com distribuição normal e da mediana e seus 
intervalos interquartílicos das variáveis com distribuição não normal. Foram utilizados os testes do qui-quadrado nas variáveis categóricas e o 
teste de Kruskal-Wallis nas variáveis contínuas para avaliar a associação com o tipo de tratamento realizado. Foi considerado significativo p<0,05. 
Resultados: 552 (49,60%) pts foram encaminhados à cirurgia de RVM; 210 (18,87%) à PTCA e 351 (31,54%) mantidos em tratamento 
exclusivamente clínico. O tratamento clínico foi mais frequente no sexo feminino (p=0.002); em pts com maior idade (p=0.001); maior índice de 
massa corpórea (p=0,02); pior função renal (p=0,0001); disfunção ventricular esquerda grave (p><0.0001) e na ausência de isquemia em teste 
provocativo (p><0,0001). Houve associação do tratamento cirúrgico com hipertensão arterial (p><0,0001); tabagismo (p=0.04); dislipidemia (p=
0,008); doença arterial periférica (p><0,0001); lesão de tronco de coronária esquerda (p><0,0001); lesão proximal artéria descendente anterior 
(p><0,0001); doença trivascular (p><0,0001). Não houve associação da opção terapêutica com a idade (p=0,06); história de doença 
cerebrovascular (p=0,26); sedentarismo (p=0,80); história familiar DAC (p=0,177) e diabetes mellitus (p=0,06). Conclusão: Nesta população de 
DAC estável as variáveis que apresentaram associação com a opção terapêutica foram sexo, hipertensão, tabagismo, dislpidemia, índice de 
masssa corpórea, função ventricular, presença de isquemia e anatomia 
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