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1 BOLILE CARDIOVASCULARE ÎN PREZENT 

 

Global, bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă o patologie cu o incidență și 

prevalență în continuă creștere. În ciuda avansării substanțiale a tehnicilor de diagnostic și 

tratament ale pacienților cu BCV, această patologie rămâne principala cauză de deces și 

invaliditate la nivel mondial, inclusiv la nivel european [1]. Cele 2 subcategorii majore ale 

BCV sunt reprezentate de bolile cerebro-vasculare și de boala cardiacă ischemică (BCI). 

Ratele de mortalitate la nivel european prin BCV sunt neomogene, cu valori 

semnificativ mai mici în țările dezvoltate din Vestul și Sudul Europei. Țările cu venituri mici 

și mijlocii, în curs de dezvoltare și urbanizare [2], așa cum este și cazul României, aflate 

actual în faza 3 a tranziției epidemiologice, se confruntă cu o rată semnificativ mai mare a 

morbimortalității prin BCV în rândul populației, prin explozia incidenței și prevalenței 

factorilor de risc cardiovascular (FRCV) precum hipertensiunea arterială (HTA), fumatul, 

diabetul zaharat (DZ), obezitatea sau sedentarismul [3], descrisă de unii autori ca o adevărată 

epidemie [4]. 

Astfel, în ciuda ameliorării globale a morbimortalității prin BCI în ultimii 30 de ani, 

povara BCV este în continuare una extrem de mare, ținând cont de înaintarea în vârstă a 

populației, respectarea incompletă a recomandărilor din ghidurile de practică medicală și 

dificultățile întâlnite în convingerea autorităților, dar și a populației generale, de a urma 

diversele măsuri de prevenție recomandate [5]. 

În cazul pacienților cu sindroame coronariene acute (SCA), măsurile de prevenție 

secundară ar trebui implementate încă din timpul spitalizării pentru evenimentul acut, și 

includ atât modificări ale stilului de viață, cât și medicație cu rol dovedit în ameliorarea 

prognosticului pe termen scurt și lung. Cu toate acestea, o mare parte din pacienți nu ating 

valorile țintă recomandate în ceea ce privește greutatea corporală, valorile LDL-C sau ale 

tensiunii arteriale [6]. Mai mult decât atât, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 

elaborat o serie de recomandări general valabile ce definesc și încurajează promovarea 

măsurilor de îmbunătățire a stării de sănătate la nivelul unităților spitalicești [7]. 

O importanță deosebită este actualmente acordată estimărilor cât mai exacte legate de 

evoluția prevalenței și incidenței BCV, prin elaborarea de modele statistice avansate, bazate 

pe date existente solide, necesare pentru elaborarea de strategii de sănătate publică globale, 

dar și specifice pentru diferite țări sau regiuni [8]. 
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2 CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE – ASPECTE 

GENERALE 

 

În termeni generali, calitatea este măsura în care un ansamblu de caracteristici 

implicite ale unui produs (inclusiv serviciu) satisface necesitățile exprimate și implicite. 

Calitatea serviciilor medicale este direct legată de prognosticului pacientului, pe termen 

scurt, mediu și lung și ar trebui să reprezinte un element prioritar în evaluarea și funcționarea 

instituțiilor medicale și ale celor de conducere. 

Pentru elaborarea unor standarde de calitate omogene la nivelul sistemelor de sănătate, 

OMS definește standardele de calitate ca fiind nivelul de performanță observabil, realizabil, 

măsurabil, agreat de profesioniști și corespunzător populației căreia i se adresează [9]. 

 

Elementele ce stau la baza calității serviciilor de sănătate sunt [10]: 

➢ eficacitatea 

➢ siguranța 

➢ echitabilitatea 

➢ aplicarea în timp util 

➢ eficiența 

➢ orientarea către pacient 

 

În domeniul BCV, în special în populația pacienților cu SCA, înregistrarea, analiza și 

modificarea conduitei de diagnostic și tratament pe baza indicatorilor de calitate au 

demonstrat un efect benefic semnificativ asupra prognosticului pacienților [11]. În ultimii 

10 ani, ghidurile de management ale diverselor patologii cardiovasculare (CV) elaborate și 

actualizate periodic de Societatea Europeană de Cardiologie (ESC), au definit recomandări 

legate de indicatorii de calitate ce ar trebui urmăriți în vederea descrierii și identificării 

punctelor forte și slabe ale sistemelor de sănătate implicate în diagnosticul și tratamentul 

pacienților cu BCV. 

Astfel, există o reală nevoie pentru standardizarea evaluării calității serviciilor de 

sănătate, dat fiind raportul inegal dintre resursele financiare alocate și necesarul mult mai 

mare pentru asigurarea unui sistem medical performant. Analiza calității poate identifica 

zone ce ar putea beneficia semnificativ de pe urma alocării de resurse suplimentare, cu 

sporirea eficienței globale a sistemelor sanitare. 
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3 DEFINIȚIA INFARCTULUI MIOCARDIC 

 

Ischemia miocardică reprezintă pasul inițial în dezvoltarea infarctului miocardic (IM) 

și rezultă de pe urma dezechilibrului dintre aportul și necesarul de oxigen. De cele mai multe 

ori, aceasta poate fi identificată pe baza prezentării clinice, a istoricului și a modificărilor 

ECG. 

De-a lungul anilor, au fost folosite multiple modalități de definire a IM, uneori acestea 

nefiind superpozabile si creând confuzie. Astfel, OMS a stabilit prima definiție a IM, în 

1971, bazându-se în special pe aspectului modificărilor electrocardiografice (ECG) [12]. 

Odată cu apariția unor biomarkeri sensibili pentru detecția necrozei miocardice, ESC și 

Colegiul American de Cardiologie (ACC) au colaborat pentru redefinirea IM pe seama 

tabloului clinic și a valorilor crescute a enzimelor cardiace [13]. 

Markerii de necroză miocardică preferați în mod curent pentru detecția ischemiei 

miocardice sunt reprezentați de troponinele cardiace. Acestea fac parte din aparatul 

contractil al miocitului și sunt prezente aproape exclusiv la nivel cardiac [14]. Mai mult decât 

atât, metodele de determinare cu sensibilitate înaltă (high sensitive) sunt recomandate actual 

pentru utilizarea în practica clinică [15]. 

Dacă ischemia miocardică acută este suspectată pe baza simptomatologiei și/sau a 

modificărilor ECG și este însoțită de dinamica valorilor de troponină (cel puțin o determinare 

pentru percentila 99 a limitei superioare de referință), se poate stabili diagnosticul pozitiv de 

infarct miocardic acut (IMA). În funcție de existența și/sau persistența supradenivelării de 

segment ST pe ECG, acesta este clasificat în IMA cu supradenivelare de segment ST 

(STEMI) sau fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI). Pacienții fără supradenivelare 

persistentă și fără creștere enzimatică vor fi încadrați la diagnosticul de angină instabilă (AI). 

AI și NSTEMI sunt încadrați în SCA fără supradenivelare de segment ST (SCA non-ST) și 

sunt tratate într-un ghid ESC dedicat. 

Diagnosticul corect al IM este esențial pentru stabilirea tratamentului optim al 

pacientului și a strategiei de reperfuzie miocardică. Diversele situații clinice întâlnite în 

practica de zi cu zi pot ridica probleme legate de diagnosticul diferențial, în special la 

pacienții ce asociază simptomatologie atipică, modificări ECG sau imagistice preexistente, 

patologie acută sau cronică cardiacă sau non-cardiacă complexă și comorbidități severe. 
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4 MANAGEMENTUL ACTUAL AL PACIENTILOR CU 

SINDROAME CORONARIENE ACUTE 

 

Poate mai mult ca în orice altă patologie acută, rapiditatea diagnosticului și tratamentul 

pacientului cu STEMI prin reperfuzie miocardică chimică, dar mai ales mecanică prin 

angioplastie coronariană percutană (PCI), au ameliorat semnificativ prognosticul pe termen 

scurt și lung. Astfel, existența unui program național de management al acestor pacienți, cu 

un sistem de urgență extraspitalicesc, intraspitalicesc și o rețea de spitale cu posibilități de 

reperfuzie miocardică mecanică ce colaborează în baza unor protocoale clare, bine stabilite, 

asigură o calitate înaltă și o reducere semnificativă a intervalelor între diversele etape de 

transport, diagnostic și tratament ale acestor pacienți. Cu toate acestea, la nivel mondial 

există o mare variabilitate între managementul considerat optim și cel propriu-zis, din viața 

reală, al pacienților [16]. 

În România, programul și ariile geografice deservite de centrele PCI sunt clar definite, 

existând totuși un grad de variabilitate în ceea de privește programul de lucru al centrelor 

PCI, adaptate caracteristicilor zonei geografice respective, fie pe modelul 24/7 – considerat 

ideal [17], fie pe durata programului normal de lucru, fie prin rotație zilnică a centrelor. 

Beneficiul net al revascularizării miocardice intervenționale precoce a pacienților cu 

STEMI a fost observat rapid după implementarea la nivel național a acestui program în luna 

august 2010,  cu o reducere a mortalității pe parcursul spitalizării pentru evenimentul acut 

de la aproximativ 17% pentru pacienții nereperfuzați, până la sub 5% pentru cei ce au 

beneficiat de PCI primară în primele 12 ore de la debutul simptomatologiei [18] 

Pe de altă parte, deși mortalitatea intraspitalicească este semnificativ mai mare în cazul 

pacienților cu STEMI comparativ cu NSTEMI [19], supraviețuirea pe termen lung este 

semnificativ mai mică în cazul celor din urmă [20]. Pacienții cu SCA non-ST sunt frecvent 

mai în vârstă, de sex masculin, au istoric familial de BCI, DZ, dislipidemie, HTA, boală 

renală cronică (BRC), BCI preexistentă sau ateroscleroză importantă în alt teritoriu vascular 

(periferic sau carotidian) [21]. 

Spre deosebire de STEMI, în care reperfuzia miocardică se recomandă a fi efectuată 

cât mai rapid posibil, stratificarea riscului ischemic în cazul pacienților cu SCA non-ST este 

esențială pentru stabilirea indicației de explorare invazivă și a momentului optim de 

efectuare a acesteia. 
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Pe lângă utilizarea individuală a indicatorilor de risc înalt sau foarte înalt, combinarea 

acestora a permis elaborarea de scoruri standardizate, ce facilitează estimarea riscului 

ischemic al pacienților cu SCA non-ST și încadrarea lor în anumite categorii cu indicații 

individualizate de management. Cel mai folosit astfel de scor este GRACE 2.0, ce permite 

estimarea riscului de mortalitate intraspitalicească și pe termen mediu-lung [22].  

Practic, toți pacienții cu risc foarte înalt sau înalt ar trebui să beneficieze de explorare 

invazivă, fie sub 2 ore pentru prima categorie (similar pacienților cu STEMI), fie în cel mult 

24 de ore pentru a doua categorie. 

Pacienții cu SCA non-ST care nu se înscriu în aceste două categorii, implicit cei cu 

risc scăzut, ar trebui să fie selecționați în vederea explorării angiografice fie pe baza unui 

test funcțional non-invaziv de provocare a ischemiei, fie după obiectivarea bolii coronariene 

obstructive prin tomografie computerizată coronariană. 

Ghidul ESC 2020 de management al SCA non-ST subliniază faptul că strategia de 

revascularizare miocardică ar trebui stabilită în funcție de statusul clinic al pacientului, de 

prezența comorbidităților și caracteristicile angiografice ale bolii coronariene, similar 

recomandărilor din cazul pacienților cu sindroame coronariene cronice (SCC) [23]. Totuși, 

acest ghid permite intervenționarea ad-hoc a arterei coronare responsabile de SCA la decizia 

operatorului, fără necesitatea consultării în cadrul unei echipe multidisciplinare. 

Conform ghidului ESC 2018 de revascularizare miocardică[24], PCI este indicată în: 

➢ Boală coronariană univasculară sau bivasculară - indiferent de implicarea 

segmentului proximal al arterei interventriculare anterioare (IVA) 

➢ Stenoză de trunchi comun (TCS) cu complexitate redusă (scor SYNTAX <22) sau 

intermediară (scor SYNTAX 23-32) 

➢ Boală coronariană trivasculară la pacienți cu sau fără DZ și cu complexitate redusă 

(scor SYNTAX <22) 

 

Bypass-ul aorto-coronarian (CABG) este indicat în cazul stenozelor complexe de 

TCS sau în cazul pacienților cu sau fără DZ cu boală tricoronariană și cu un nivel de 

complexitate intermediar sau crescut al stenozelor coronariene. 

Diferențele în aplicarea recomandărilor ghidurilor în vigoare explică variațiile dintre 

rezultatele managementului pacienților cu SCA non-ST în diferite regiuni ale lumii [21]. 

Astfel, importanța existenței unui registru pentru SCA non-ST este esențială pentru 

descrierea situației din viața reală la nivel național, ca prim pas, în cazul pacienților ce 

beneficiază de management invaziv în cadrul spitalelor cu această capacitate. 
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5 IPOTEZA DE LUCRU ȘI OBIECTIVELE GENERALE 

 

Ipoteza de lucru. Deși pe un trend descrescător în ultimii ani în România, BCV 

reprezentate în principal de bolile cerebro-vasculare și BCI, reprezintă principala cauza de 

deces în populația generală, cu o rată cumulată de 550 de decese la 100.000 locuitori în 2016. 

Statisticile internaționale plasează România pe locurile fruntașe ale UE în privința 

mortalității prin BCI, aceasta fiind de 3 ori mai mare comparativ cu medie europeană [25]. 

Dintre patologiile CV acute, principalul determinant al mortalității pe termen scurt și 

lung este IMA, fie că prezentarea pacientului este de tip STEMI, fie de tip SCA non-ST [24]. 

Dacă în ceea ce privește tratamentul pacienților cu STEMI în România, la momentul 

actual, indicațiile legate de diagnostic și tratament, precum și accesul pacienților către terapia 

invazivă sunt relativ facile, fie că prezentarea inițială are loc într-un centru non-

intervențional, fie că are loc într-un centru capabil de reperfuzie miocardică mecanică 

imediată, nu același lucru este valabil în ceea ce privește tratamentul intervențional al 

pacienților ce se prezintă cu SCA non-ST.  

La nivel național, nu există o imagine globală asupra managementului pacienților cu 

SCA non-ST din punct de vedere al calității manevrelor diagnostice și terapeutice, al 

procentului de pacienți ce beneficiază de tratament intervențional, al rezultatelor acestor 

măsuri (pe termen scurt / mediu / lung), precum și al alinierii la recomandările ghidurilor 

ESC de management al acestor pacienți. 

De asemenea, la nivelul României, nu există o descriere clară a profilului și 

managementului pacienților cu BCI aflați la distanță de un eveniment CV major. Măsurile 

de prevenție secundară sunt esențiale pentru ameliorarea prognosticului acestor pacienți, dar 

subutilizarea sau utilizarea inadecvată a principalelor clase de medicație cu rol prognostic în 

BCI, precum și aderența redusă la tratament sunt frecvent raportate în literatură [26]. 

 

Obiectivele cercetării.  

➢ Descrierea profilului și calității managementului pacienților cu SCA non-ST 

ce beneficiază de explorare invazivă în internarea index în România 

➢ Descrierea profilului și calității managementului pacienților cu BCI în general, 

la nivelul României, la distanță de un eveniment CV major 
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6 REGISTRUL NAȚIONAL PENTRU SINDROAME 

CORONARIENE ACUTE FĂRĂ SUPRADENIVELARE DE 

SEGMENT ST 

 

6.1 Introducere 

 

În ceea ce privește pacienții cu SCA non-ST, putem nota lipsa unei baze de date 

naționale complexe ce include pacienți cu această patologie, ceea ce face ca informații 

centralizate din viața reală legate de profilul și managementul acestor pacienți în România 

să nu fie disponibile. Un prim pas în clarificarea acestui aspect îl reprezintă descrierea 

profilului și managementului pacienților cu SCA non-ST ce beneficiază de explorare 

invazivă în centrele intervenționale. 

Registrul Național pentru SCA non-ST își propune să răspundă la această necesitate, 

astfel încât, pe baza rezultatelor obținute să poată fi elaborate recomandări adresate 

sistemului medical și populației generale, bazate pe date din viața reală.  

 

6.2 Material și metodă 

 

În cadrul Temei 2 a proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare-

dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” al Academiei de Științe Medicale (Contract de 

Finanțare 2/Axa 1/31.07.2017/SMIS 107124), a fost dezvoltată platforma electronică 

”Registrului National de Tratament al Pacienților cu Sindroame Coronariene Acute 

din România”. Aceasta permite includerea pacienților cu diagnosticul de SCA non-ST (AI 

sau NSTEMI) internați în secțiile de Cardiologie a 11 spitale de urgență cu capacități de 

explorare invazivă, acoperind toate regiunile geografice ale României (București, Iași, Cluj-

Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Satu Mare, Buzău, Ploiești, Brașov, Suceava, Constanța). 

 

Criterii de includere (cumulative):   

➢ Vârsta peste 18 ani;  

➢ Pacienți internați în urgență cu diagnosticul de SCA non-ST (AI sau NSTEMI), care 

beneficiază de explorare invazivă (coronarografie); 
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Analiza datelor a urmărit: 

➢ Caracteristicile demografice ale pacienților cu SCA non-ST 

➢ Prevalența FRCV (fumat, DZ, HTA, obezitate, etc) la pacienții cu SCA non-ST 

➢ Tratamentul la momentul includerii în studiu 

➢ Prevalența altor patologii CV și non-CV semnificative coexistente 

➢ Gradul de afectare coronariană 

➢ Modalitatea de revascularizare miocardică 

➢ Gradul de utilizare a metodelor de imagistică și a metodelor invazive de explorare 

hemodinamică intravasculară 

➢ Rata complicațiilor periprocedurale și postprocedurale 

➢ Tratamentul la externare și concordanța acestuia cu ghidurile medicale în vigoare 

➢ Rata de mortalitate pe termen scurt (intraspitalicească) 

➢ Statusul vital la 1 an 

 

Analiza statistică a fost efectuată folosind soft-urile SPSS 20 (IBM Corporation, 

Armonk, NY, SUA) și MedCalc Statistical Software versiunea 19.3.1 (MedCalc Software 

Ltd, Ostend, Belgia; https://www.medcalc.org; 2020). Variabilele categorice au fost 

raportate ca număr și procentaje. Gradul de corelație între variabilele continue și/sau ordinale 

a fost analizat prin corelația Pearson sau Spearman. În funcție de tipul de distribuție, 

raportarea variabilelor continue a fost făcută prin medie și deviație standard (SD) sau prin 

mediană și intervalul intercuartile (IQR). Pentru variabilele continue cu distribuție normală 

au fost folosite testele Student T-test și ANOVA cu analiză de subgrup Tukey/Bonferonni. 

În cazul variabilelor continue fără distribuție normală au fost folosite testele Mann-Whitney 

și Kruskal-Wallis cu analiză de subgrup Bonferonni. Testul Chi-pătrat a fost folosit pentru a 

descrie asocierea dintre variabilele categorice, cu raportarea ratei cotelor neajustate (OR) și 

a intervalului de încredere (CI) 95%. Testul Fisher Exact a fost utilizat când condițiile pentru 

testul Chi-pătrat nu au putut fi îndeplinite. Pentru identificarea factorilor de confuzie și a 

stabilirii gradului de independență a fiecărui parametru, după analiza univariată, variabilele 

identificate ca având semnificație statistică (p<0.1) în diverse seturi de analiză au fost incluse 

în multiple modele de regresie logistică de tip backwards, cu raportarea OR ajustate (aOR) 

și a CI (95%). O valoare a p<0.05 a fost considerată semnificativă statistic. 
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6.3 Rezultate 

 

6.3.1 Caracteristici generale ale lotului de pacienți 

 

1.418 pacienți cu SCA non-ST au fost înrolați în cele 11 centre intervenționale 

participante în proiect între mai 2016 și noiembrie 2019. 70.2% au fost bărbați și 29.8% 

femei. Vârsta medie a pacienților a fost de 64 ± 10.5 ani. Vârsta medie a bărbaților (62.6 ± 

10.5 ani) a fost semnificativ mai mică (p<0.001) comparativ cu a femeilor (67.3 ± 10.1 ani).  

Prevalența FRCV comuni a fost ridicată, HTA fiind prezentă la trei sferturi dintre 

pacienți, dislipidemia, istoricul de fumat sau fumatul activ la peste jumătate, iar DZ la o 

treime din cazuri. Două treimi din pacienți au prezentat istoric CV semnificativ – cel puțin 

un diagnostic cunoscut de BCI, ateromatoză semnificativă extracoronariană, istoric de 

revascularizare miocardică, insuficiență cardiacă (IC) sau fibrilație atrială (FiA) (Tabel 6.1). 

 

Tabel 6.1 – Profilul clinic al pacienților incluși în studiu (Sinteza tabele 6.1-6.4) 
 

N raportat / N total disponibil % / Medie ± SD 

 DATE DEMOGRAFICE 

Vârstă medie (ani) 1418/1418 64 ± 10.5 

Bărbați 995/1418 70.2% 

Mediu de viață urban 964/1415 68.1% 

FACTORII DE RISC CARDIOVASCULAR 

Hipertensiune 1094/1414 77.2% 

Fumător activ 347/1403 24.7% 

Fost fumător 388/1392 27.9% 

Dislipidemie 858/1408 60.5% 

Diabet zaharat 456/1412 32.3% 

Istoric familial semnificativ 220/1313 16.8% 

ISTORICUL CARDIOVASCULAR 

Istoric AVC – de orice tip 101/1416 7.1% 

Istoric BAP 99/1416 7% 

Istoric STEMI 275/1415 19.4% 

Istoric NSTEMI 128/1415 9% 
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Istoric de angină stabilă 303/1414 21.4% 

Istoric de AI 266/1415 18.8% 

Istoric de PCI 329/1415 23.3% 

Istoric de CABG 37/1416 2.6% 

Insuficiență cardiacă 262/1402 18.70% 

FiA cunoscută 145/1418 10.20% 

COMORBIDITĂȚI 

BPOC 84/1410 6% 

BRC 134/1408 9.5% 

Demență / Boală Alzheimer 14/1407 0.9% 

Neoplazie 46/1407 3.3% 

N = număr, SD = deviație standard, AVC = accident vascular cerebral, BAP = boală 

arterială periferică, STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST, NSTEMI 

= infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST, AI = angină instabilă, PCI = 

intervenție coronariană percutană, CABG = bypass aorto-coronarian, FiA = fibrilație 

atrială, BPOC = bronhopneumopatie obstructivă cronică, BRC = boală renală cronică. 

 

6.3.2 Starea la internare 

 

Cele mai frecvente simptome raportate au fost durerea toracică (80.4%) și dispneea 

(38.6%). Majoritatea pacienților au fost în clasă Killip I la prezentare (88.3%). Două treimi 

dintre pacienți au prezentat modificări ECG în teritoriul anterior. Diagnosticul de NSTEMI 

a fost stabilit la 67.3% dintre pacienți, iar 32.7% au fost diagnosticați cu AI, pe baza dozării 

troponinelor cardiace. 89.8% dintre pacienți au beneficiat de ecocardiografie în Camera de 

Gardă sau imediat după internare. Valoarea medie a fracției de ejecție a ventriculului stâng 

(FEVS) a fost de 45.9 ± 9.9%. 

 

6.3.3 Managementul prespital 

 

45.8% din pacienți au fost transportați la spital cu ambulanța. Mediana intervalului 

dintre debutul simptomelor și primul contact medical (ambulanță la domiciliu sau 

prezentare prin mijloace proprii în CG) a fost de 5.25 ore (2.5 – 10.6). Mediana duratei de 

ședere în CG până la internare a fost de 75 minute (30-215.50). 28.3% dintre pacienți au 
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fost transferați la centrul terțiar de la un alt spital, dar rata pacienților transferați a variat 

semnificativ între centre (0 – 78.4%). 

 

6.3.4 Managementul medicamentos 

 

Aproximativ jumătate din pacienți aveau în schema de tratament anterioară 

internării cel puțin un medicament dintr-o clasă de bază în tratamentul BCI (aspirină, 

betablocant, inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (IECA)/sartan sau statină), iar 

aproximativ o treime dintre aceștia erau sub tratament cronic cu un inhibitor de receptor 

P2Y12. Internarea pentru un SCA non-ST a determinat creșterea semnificativă a ratelor de 

utilizare a medicației cu rol prognostic la acești pacienți, atât în timpul spitalizării, cât și la 

externare (Figura 6.7). 

 

 

Figura 6.1 Ratele de utilizare ale principalelor clase de medicație cu impact prognostic la 

pacienții cu SCA non-ST, anterior internării, în timpul spitalizării și la externare. IECA = 

inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei 

 

Dintre pacienții fără indicație de anticoagulare orală (ACO) ce au primit dublă 

antiagregare plachetară (DAPT) la externare (1050/1418), 90% au beneficiat de preîncărcare 

cu DAPT anterior coronarografiei. Comparativ cu clopidogrelul, utilizarea ticagrelorului a 

crescut progresiv între 2016 și 2019, de la 26.1% la 58.1% (p<0.001), în paralel cu 

introducerea compensării integrale a acestuia începând cu noiembrie 2017 de către sistemul 
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de sănătate din România, fiind eligibili pacienții cu SCA revascularizați intervențional cu 

implantare de stent. Alți factori asociați independent cu utilizarea de ticagrelor în lotul global 

de pacienți au fost: PCI în timpul internării (aOR 0.08, 95% CI 0.04-0.14, p<0.001), 

utilizarea ticagrelorului anterior internării pentru evenimentul index (aOR 0.10, 95% CI 0.03 

– 0.28, p<0.001), vârsta sub 65 de ani (aOR 0.45, 95% CI 0.30 – 0.68, p<0.001) și 

diagnosticul de NSTEMI (aOR 0.62, 95% CI 0.41 – 0.97, p=0.035). Specific subgrupului de 

pacienți ce au beneficiat de PCI, utilizarea ticagrelorului la externare s-a asociat cu 

efectuarea PCI cu stent (aOR 0.20, 95% CI 0.05 – 0.74, p=0.016) și PCI pe mai multe artere 

coronare (aOR 0.41, 95% CI 0.20 – 0.83, p=0.013). 

Proporția pacienților cu FiA non-valvulară (ca unică indicație de ACO) a fost de 

12.76%. Pacienții cu FiA au fost, în medie, cu 8 ani mai în vârstă comparativ cu cei fără 

indicație de ACO (p<0.001). De asemenea, au prezentat valori mai mari ale scorurilor de 

risc legate de ischemie sau sângerare (p<0.001), o valoare FEVS mai scăzută (42.8 ± 10.4% 

vs. 48.5 ± 9.0%, p<0.001) și o spitalizare mai lungă (7.03 ± 4.82 zile vs. 5.56 ± 3.52 zile, 

p<0.001). Boala coronariană non-obstructivă a fost de 2.3 ori mai frecventă în acest lot 

(p<0.001), în timp ce riscul de evenimente majore CV non-fatale în timpul spitalizării a fost 

de 6.7 ori mai mare comparativ cu cei fără indicație de ACO (p<0.001).  

În cazul acestor pacienți, rata utilizării ACO la externare (fie în monoterapie, fie în 

combinație cu cel puțin un antiagregant plachetar) a fost de 74.3%. NOAC au fost folosite 

în 57.7% din cazuri, 92% dintre acești pacienți primind un inhibitor de factor Xa. Strategia 

de revascularizare miocardică a influențat semnificativ potența regimului antitrombotic 

recomandat la externare, utilizarea triplei asocieri antitrombotice (aspirină + inhibitor P2Y12 

+ ACO) fiind preferată la pacienții ce au beneficiat de PCI (69%), cu rate semnificativ mai 

scăzute în cazul pacienților cu indicație de CABG (27.8%) sau de tratament medical optim 

(17.1%). 1 din 4 pacienți cu indicație de ACO conform ghidului ESC în vigoare nu au primit 

ACO la externare. Comparativ cu pacienții ce au primit ACO, aceștia au fost semnificativ 

mai tineri (vârstă medie 66.91 ± 10.45 vs. 71.15 ± 7.26, p 0.015), dar cu un scor 

CHA2DS2VASc similar (3.47 ± 1.68 vs. 3.75 ± 1.62, p>0.1). 

 

6.3.5 Managementul intervențional 

 

Valoarea mediană a intervalului internare-coronarografie a fost de 1365 (195 – 

3012) minute. 27.5% dintre pacienți au avut un scor GRACE ≤108 (risc scăzut), 33.1% între 

109 și 139 (risc intermediar), iar 39.4% ≥140 (risc înalt). Indiferent de categoria de risc 
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estimată conform scorului GRACE, majoritatea pacienților cu SCA non-ST din registru 

(53.7%) au beneficiat de management invaziv precoce. 

Deși cele mai ridicate rate de efectuare a coronarografiei în primele 24 de ore au fost 

identificate în cazul pacienților cu risc înalt, gradul de prioritizare al pacienților în funcție 

de categoria de risc a fost suboptimal. Astfel, 40% din pacienții din categoria de risc înalt au 

efectuat procedura la peste 24 de ore de la internare (dintre care jumătate la peste 72 de ore). 

Inclusiv pacienții cu risc scăzut au fost prioritizați în efectuarea coronarografiei, peste 

jumătate dintre aceștia efectuând procedura în primele 24 de ore de la internare. În aceste 

condiții, scorul GRACE nu s-a asociat independent cu efectuarea precoce (sub 24 de ore) a 

coronarografiei, în această decizie cântărind mai mult, o serie de factori logistici, clinici și 

paraclinici individuali, precum diagnosticul de NSTEMI (aOR 1.95, 95% CI 1.34 – 2.83, 

p<0.001), durerea toracică persistentă la prezentare (aOR 2.24, 95% CI 1.49 – 3.37, p<0.001) 

sau transferul din alt centru (aOR 4.90, 95% CI 3.07 – 7.82, p<0.001), 

Abordul radial a fost utilizat la 62.2% din pacienți, cel femural în 37,1%, iar alte căi 

de acces arterial în 0,7% din cazuri. 10.20% dintre pacienți au fost diagnosticați cu boală 

coronariană non-obstructivă (fără stenoze coronariene ≥50%), 33.3% cu boală 

univasculară, 31.7% cu boală bivasculară și 24.5% cu boală trivasculară. Afectarea 

semnificativă a TCS a fost diagnosticată în 9.2% din cazuri, a IVA în 62%, a arterei 

circumflexe (LCX) în 49.30% și a arterei coronare drepte (ACD) în 54.1% din cazuri. 10.5% 

din pacienți au fost diagnosticați cu boală coronariană aterosclerotică cu indicație de 

revascularizare chirurgicală. Dintre aceștia, numai 4.69% au beneficiat de revascularizare 

chirurgicală în timpul aceleiași internări. 

75.6% dintre pacienți au beneficiat de PCI. 92.8% dintre PCI au fost efectuate în 

aceeași procedură cu coronarografia diagnostică. 38.2% din pacienții cu PCI prezentau boală 

coronariană univasculară, 36.6% bivasculară și 23.4% trivasculară. La nivelul întregului lot 

de pacienți, 72.1% din pacienții trivasculari și 87.5% dintre cei bivasculari au beneficiat de 

PCI. Angioplastia de TCS a fost raportată în 5.4%, IVA în 46.9%, LCX în 30% și ACD în 

34.7% din cazurile ce au beneficiat de PCI. Tehnicile complementare PCI, în special cele 

legate de evaluarea anatomică sau hemodinamică invazivă a stenozelor coronariene au 

avut un nivel foarte redus de utilizare (sub 2% din cazurile cu PCI). 

Revascularizarea completă în timpul internării index a fost raportată la numai 23.3% 

din pacienții bivasculari cu PCI. Dintre pacienții trivasculari cu PCI, 24% au beneficiat de 

intervenție pe 2 artere coronare, în timp ce revascularizarea completă s-a obținut la numai 

5.4% din pacienți. 
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6.3.6 Durata internării, complicații intraspitalicești și statusul la externare 

 

Durata medie a internării a fost de 5.8 ± 3.9 zile, mediană 5 zile (3-7). Factorii 

asociați independent cu o durată mai lungă de 5 zile au fost influențați de vârsta peste 65 de 

ani, prezența BRC, FiA, FEVS sub 40%, indicația de CABG, internarea în afara programului 

normal de lucru și de producerea unui eveniment CV advers major pe durata internării. 

Mortalitatea intraspitalicească a fost de 1.19%. Procentul de pacienți cu evenimente 

CV majore fatale sau non-fatale, definite ca oricare dintre deces, reinfarctare, tromboză acută 

de stent, aritmie ventriculară malignă, ruptură de cord, alte complicații mecanice sau AVC 

ischemic a fost de 2.3%. 

 

6.3.7 Statusul vital la 1 an 

 

La momentul analizei, statusul vital la 1 an a fost disponibil la nivelul unui singur 

centru (în total pentru 11.6% din pacienții din lot). În cazul acestora, supraviețuirea la un an 

a fost de 92.7%. Singurul factor care s-a asociat independent cu riscul de mortalitate la 1 an 

de zile a fost FEVS sub 40% la externare (aOR 5.09, 95% CI 1.35 – 19.16, p 0.016). 

 

6.3.8 Subgrupuri speciale 

 

Profilul și managementul pacienților a fost analizat din perspectiva sexului, subtipului 

de SCA non-ST (AI sau NSTEMI), vârstei (sub sau peste 65 de ani), prezenței DZ, a BRC, 

a disfuncției de VS (FEVS <40%), prezentării cu IC acută sau șoc cardiogen, internării în 

afara programului normal de lucru și a prezenței bolii coronariene non-obstructive. 

Principalele elemente reieșite din aceste analize sunt integrate în capitolul ”8. Concluzii și 

contribuții personale”. 

 

6.4 Indicatori standardizați de calitate 

 

O secțiune foarte importantă din ghidurile ESC 2015 și 2020 pentru diagnosticul și 

tratamentul SCA non-ST este dedicată indicatorilor de calitate ce ar trebui înregistrați în 

privința managementului acestor pacienți. Acești indicatori sunt actualizați periodic, în 

paralel cu creșterea numărului de date disponibile în literatură referitoare la cele mai 

adecvate metode de diagnostic și tratament dedicate acestei patologii. 
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Figura 6.2 Reprezentare sumarizată a valorilor principalilor indicatori înregistrați. 

 

Valorile individuale ale principalilor indicatori standard de calitate sunt reprezentați în 

Figura 6.53. Pentru obținerea unui calificativ global al calității managementului SCA non-

ST, acești indicatori individuali au fost grupați în indicatori compoziți, cu calcularea 

calificativului cumulat, în funcție de valoarea și ponderea individuală a fiecăruia: 

➢ Indici de calitate compoziți 

o Indicele compozit principal de calitate: Raportul dintre suma 

proporțiilor următorilor indicatori și numărul de pacienți cu SCA non-ST 

externați în viață: 

▪ Participarea la un registru 

▪ Rata explorării invazive în primele 24 de ore pentru NSTEMI 

▪ Proporția pacienților cu o cuantificare a FEVS înainte de externare 

▪ Utilizarea adecvată la externare a inhibitorilor de receptor P2Y12 

▪ Utilizarea statinelor potente la externare 

▪ Utilizarea IECA/sartanilor la externare la pacienții cu FEVS  <40% 

▪ Utilizarea betablocantelor la externare la pacienții cu FEVS <40% 

▪ Colectarea sistematică a feedback-ului pacienților 

➢ Indicele compozit principal de calitate a avut valoarea de 

5.8014 dintr-un maxim de 8 
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o Indici compoziți secundari: 

▪ Pentru pacienți cu FEVS ≥40%: raportul dintre suma proporțiilor 

pacienților cu NSTEMI ce au beneficiat de explorare invazivă în 

primele 24 de ore de la internare, rata utilizării unui inhibitor de 

receptor P2Y12 adecvat la externare, rata utilizării statinelor potente 

la externare și numărul total de pacienți cu SCA non-ST externați în 

viață. 

➢ Valoarea acestui indice a fost de 2.42 dintr-un maxim de 3 

▪ Pentru pacienți cu FEVS ≤40%: raportul dintre suma proporțiilor 

pacienților cu NSTEMI ce au beneficiat de explorare invazivă în 

primele 24 de ore de la internare, rata utilizării unui inhibitor de 

receptor P2Y12 adecvat la externare, rata utilizării statinelor potente 

la externare, utilizarea IECA/sartanilor la externare, a 

betablocantelor la externare și numărul total de pacienți cu SCA non-

ST externați în viață. 

➢ Valoarea acestui indice a fost de 3.861 dintr-un maxim de 5. 

 

Pe de altă parte, anumiți indicatori cu rate foarte scăzute în România și cu potențial 

impact prognostic, precum utilizarea tehnicilor invazive de imagistică sau evaluare 

hemodinamică intracoronariană, efectuarea CABG precoce, revascularizarea intervențională 

completă sau  utilizarea adecvată a antitromboticelor la unele subgrupuri de pacienți (ex. cei 

cu indicație de ACO) nu sunt incluși în cadrul indicatorilor de calitate standardizați 

recomandați de ghidul ESC 2020 pentru managementul SCA non-ST. 

 

6.5 Limite 

 

Toți pacienții au beneficiat de management invaziv. Nu au fost incluși pacienți tratați 

conservator în centrele intervenționale sau non-intervenționale. Fiind un registru 

observațional, un grad voluntar sau involuntar de selecție al pacienților la înrolare, precum 

și existența unor factori de confuzie neidentificați, nu pot fi excluși. 10-15% din pacienți nu 

au avut date legate de dozarea enzimelor cardiace și de momentul coronarografiei. La 

momentul analizei, follow-up-ul la un an a fost disponibil la nivelul unui singur centru. 

Înrolarea în registru continuă cel puțin până la mijlocul anului 2021, fiind așteptată creșterea 

semnificativă a numărului de pacienți înrolați până la acel moment și a datelor de follow-up. 
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7 REGISTRUL PE TERMEN LUNG DE BOALĂ CARDIACĂ 

ISCHEMICĂ CRONICĂ (CICD-LT) 

 

7.1 Introducere 

 

Măsurile de prevenție secundară în cazul pacienților cu BCI cunoscută, implicit cu 

risc CV foarte înalt, sunt esențiale pentru ameliorarea calității vieții și a reducerii 

morbimortalității pe termen lung [27]. La nivelul României nu există o descriere clară a 

profilului și managementului pacienților cu BCI aflați la distanță de un eveniment CV major. 

 

7.2 Material și metodă 

 

Prin intermediul Societăților Naționale de Cardiologie, ESC și-a propus evaluarea 

profilurilor clinice, a măsurilor diagnostice și terapeutice, calitatea vieții și rezultatele acestor 

măsuri la pacienții cu BCI din statele membre ESC. România s-a numărat printre cele 20 de 

state participante la acest program de cercetare. Prin intermediul inițiativei 

EURObservational Research Programme (EORP) a ESC, a fost înființat Registrul pe 

Termen Lung de Boală Cardiacă Ischemică Cronică (CICD-LT). 

La nivelul României, 17 centre au participat activ la înrolarea pacienților (8 

intervenționale, 9 non-intervenționale). 

 

Criteriile de includere au fost: 

➢ vârsta peste 18 ani 

➢ prezența oricărei forme de BCI non-acute (istoric de STEMI, istoric de SCA non-ST, 

istoric de revascularizare miocardică sau alte forme de SCC) 

➢ programare pentru vizită de rutină sau revascularizare miocardică electivă 

 

Un SCA în ultimele 30 de zile a fost considerat criteriu de excludere. Principalele 

date colectate au fost legate de caracteristicile demografice ale pacienților, profilul clinic, 

măsurile diagnostice și schema terapeutică pre- și post-vizită/internare. Pentru evaluarea 

calității vieții a fost folosit formularul EuroQol5D-5L. 
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Analiza statistică a fost efectuată utilizând pachetul SAS statistical software versiunea 

9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina, USA). În cazul variabilelor continue și 

categorice a fost aplicată analiza univariată. Variabilele continue au fost raportate ca medie 

± SD sau ca mediană și IQR, în funcție de tipul distribuției (normală, respectiv non-normală). 

Comparațiile inter-grupuri (România vs. alte state ESC) pentru variabile continue au fost 

efectuate prin testul non-parametric Kruskal-Wallis. Variabilele categorice au fost raportate 

ca procentaje. Comparațiile inter-grupuri pentru variabilele categorice au fost efectuate prin 

testul Chi-pătrat (sau Fisher Exact dacă nu erau întrunite condițiile pentru Chi-pătrat). În 

cazurile variabilelor cu mai mult de 2 variante de răspuns, a fost folosită metoda Monte-

Carlo pentru estimarea cât mai exactă a valorii p. O valoare p<0.05 a fost considerată 

semnificativă statistic. 

 

7.3 Rezultate 

 

7.3.1 Pacienții cu BCI din România comparativ cu alte state ESC 

 

10.512 pacienți au fost înrolați între mai 2015 și iulie 2018 la nivelul celor 20 de state 

participante. În România, un număr total de 1.191 pacienți au fost înrolați între martie 2016 

și 31 iulie 2018 în cele 17 centre active. 9.174 pacienți au fost incluși în analiza datelor de 

baseline (1.128 din România, 8.046 din alte 19 state ESC). 

Vârsta medie a pacienților înrolați în România a fost similară cu cea din alte state 

ESC (66.80 ± 10.34 vs. 67.37 ± 10.70 ani, p>0.05). Datele demografice, ratele FRCV, 

istoricului CV și a comorbidităților sunt enumerate în Tabelul 7.1.  

Majoritatea pacienților au beneficiat de un set de analize uzuale la baseline. Pacienții 

din România au avut nivele medii semnificativ mai mari ale BNP, NTproBNP, acidului uric, 

TSH, glicemiei a jeun și proteinuriei. Pe de altă parte, nivelele de colesterol total, LDL-c, 

HDL-c și trigliceride au fost semnificativ mai mici în lotul din România. De menționat că 

valoarea medie a LDL-C a fost sub 100 mg/dl în ambele grupuri analizate - 95.4 ± 39.82 

mg/dl în România vs. 99.40 ± 42.24 mg/dl în alte state ESC (p=0.0099). 

În ambele grupuri, peste 95% dintre pacienți au beneficiat de efectuarea unui ECG. 

Obiectivarea FiA pe ECG-ul de repaus la baseline a fost mai frecventă la pacienții din 

România (9.5% vs. 6.5%, p<0.001). 
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Tabel 7.1 – Date demografice, factori de risc, istoric cardiovascular și comorbidități 

(sumarizare) 

 România (N = 1128) Alte state ESC (N = 8046) p 

Vârsta medie (ani) ± SD 66.80 ±10.34 67.37 ±10.70 0.1326 

Sex feminin 353 / 1128 (31.3%) 2123 / 8046 (26.4%) 0.0005 

Subtip BCI (istoric de)    

STEMI 453 / 1128 (40.2%) 3044 / 8046 (37.8%) 0.0021 

SCA non-ST 259 / 1128 (23.0%) 1918 / 8046 (23.8%)  

Revascularizare miocardică 166 / 1128 (14.7%) 1516 / 8046 (18.8%)  

Alt tip SCC 250 / 1128 (22.2%) 1568 / 8046 (19.5%)  

IMC mediu (kg/m²) ± SD 28.83 ± 4.61 28.53 ± 4.56 0.0288 

HTA* 286 / 1128 (25.4%) 1981 / 8041 (24.6%) 0.6005 

DZ 374 / 1128 (33.2%) 2426 / 8046 (30.2%) 0.0402 

Istoric fumat    

Activ 169 / 1128 (15.0%) 1527 / 8046 (19.0%) 0.0001 

Fost (sevrat >1 an) 433 / 1128 (38.4%) 2652 / 8046 (33.0%) 0.0001 

Hipercolesterolemie familială 31 / 863 (3.6%) 333 / 6390 (5.2%) 0.0409 

IC cunoscută 648 / 1128 (57.4%) 3601 / 8046 (44.8%) <0.0001 

Istoric de FiA 196 / 1128 (17.4%) 1265 / 8045 (15.7%) 0.1557 

Istoric de BAP 133 / 1126 (11.8%) 609 / 8034 (7.6%) <0.0001 

Istoric AVC/AIT 94 / 1128 (8.3%) 507 / 8044 (6.3%) 0.0099 

BRC 111 / 1121 (9.9%) 579 / 7970 (7.3%) 0.0018 

*HTA a fost definită ca TAs >140 mmHg sau TAd >90 mmHg la momentul vizitei; 

N = număr, ESC = Societatea Europeană de Cardiologie,  SD = deviație standard, BCI = 

boală cardiacă ischemică, STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST, 

SCA non-ST = sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST, SCC = sindrom 

coronarian cronic, HTA = hipertensiune arterială, DZ = diabet zaharat, IC = insuficiență 

cardiacă, FiA = fibrilație atrială, BAP = boală arterială periferică, AVC = accident vascular 

cerebral, AIT = accident ischemic tranzitor, BRC = boală renală cronică 
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Diferențele între ratele investigațiilor de care au beneficiat pacienții cu BCI la 

momentul înrolării între România comparativ cu celelalte state ESC sunt reprezentate în 

Figura 7.6. FEVS medie a fost semnificativ mai scăzută în lotul din România (49.2% ± 10.7 

vs. 53.2% ± 11.4, p<0.0001). 

 

 

Figura 7.6 Ratele de utilizare ale investigațiilor paraclinice la pacienții cu BCI în România 

comparativ cu alte state ESC. FFR = rezerva fracționată de flux. 

 

Distribuția stenozelor coronariene nu a diferit între cele 2 subgrupuri, dar ratele de 

revascularizare miocardică au fost semnificativ mai scăzute în cazul pacienților din 

România (50% vs. 65%). În cazul în care s-a efectuat revascularizare miocardică, pacienții 

din România au beneficiat mai frecvent de PCI comparativ cu CABG. Abordarea a fost 

similară indiferent de prezența stenozelor semnificative la nivelul TCS, IVA, LCX și ACD. 

În cazul pacienților cu indicație de CABG, aceasta a fost efectuată în internarea inițială la 

4.4% dintre pacienții din România, comparativ cu 17.5% în alte state ESC. 

Utilizarea imagisticii intravasculare a fost scăzută în ambele subgrupuri (sub 3%). 

Pe de altă parte, o diferență semnificativă a fost evidențiată în privința utilizării  evaluării 

hemodinamice invazive a stenozelor coronariene, aceasta fiind semnificativ mai redusă 

în România față de alte state ESC (2.5% vs. 23%, p<0.0001). 

Ratele utilizării medicației specifice BCI anterior vizitei au fost superioare în 

România comparativ cu alte state ESC, atât în cazul claselor majore de medicație 

recomandate de ghidurile ESC, dar și a celor de linie a doua, cu rol simptomatic. La 

externare, aceste rate au crescut, atât în România (Figura 7.11), cât și în alte state ESC, dar 

cu menținerea unor diferențe semnificative între subgrupuri pentru unele clase importante 

de medicație, precum betablocantele, IECA sau antialdosteronicele (Figura 7.12). 
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Figura 7.11 Ratele de utilizare ale medicației cu viză prognostică pre-vizită și la externare 

în România. IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei, BCC = blocante de 

canale de calciu. 

 

 

Figura 7.12 Ratele de utilizare ale principalelor clase de medicație la externare. IECA = 

inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei, BCC = blocante de canale de calciu. 

 

Deși ratele de utilizare ale medicației cu impact prognostic au crescut în ambele 

grupuri, dozele medii ale substanțelor active au fost suboptimale, atât în România, cât și 

în celelalte state ESC. Doza medie de ramipril a fost de 6 mg în România și de 5 mg în alte 

state ESC, cea de perindopril de 7 mg vs. 6 mg, iar doza medie de metoprolol a fost raportată 

la 83 mg în România și 70 mg în celelalte state ESC. Dozele medii de bisoprolol au fost 

similare între subgrupuri (5 mg). Cel puțin un sfert dintre pacienți au primit la externare o 

doză de atorvastatină de 20 mg (sau mai mică) sau rosuvastatină de 10 mg (sau mai mică). 
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7.3.2 Particularități ale profilului și managementului pacienților din România 

în funcție de subtipul de BCI 

 

Registrul CICD-LT a inclus pacienți cu 4 subtipuri de BCI: istoric de STEMI, istoric 

de SCA non-ST, istoric de revascularizare miocardică și alte forme de sindroame 

coronariene cronice. Profilurile pacienților incluși, în funcție de subtipul BCI, sunt 

enumerate în tabelul 7.8. 

 

Tabel 7.8 – Date demografice, factori de risc, istoric cardiovascular și comorbidități în funcție 

de subtipul BCI în România (sumarizare) 

 Global 

(N =1128) 

Istoric 

STEMI 

(N = 453) 

Istoric 

SCA non-ST 

(N = 259) 

Istoric 

revascularizare 

miocardică 

(N = 166) 

Alte forme 

SCC 

(N = 250) 

p 

Vârstă (ani)  

Medie ± SD 66.80 

±10.34 

65.02 

±10.50 

67.49 

±10.42 

67.29 

±9.68 

68.98 

±9.90 

<0.0001 

Sex feminin 353 / 1128 

(31.3%) 

123 / 453 

(27.2%) 

79 / 259 

(30.5%) 

55 / 166 

(33.1%) 

96 / 250 

(38.4%) 

0.0227 

Fumat  

Nu 526 / 1128 

(46.6%) 

182 / 453 

(40.2%) 

122 / 259 

(47.1%) 

83 / 166 

(50.0%) 

139 / 250 

(55.6%) 

0.0034 

Istoric de IC 648 / 1128 

(57.4%) 

301 / 453 

(66.4%) 

115 / 259 

(44.4%) 

94 / 166 

(56.6%) 

138 / 250 

(55.2%) 

<0.0001 

Istoric FiA 196 / 1128 

(17.4%) 

68 / 453 

(15.0%) 

44 / 259 

(17.0%) 

17 / 166 

(10.2%) 

67 / 250 

(26.8%) 

0.0001 

 

Nu au fost identificate diferențe semnificative între distribuția stenozelor coronariene 

identificate la coronarografie, indicația de revascularizare și subtipul BCI. 

În privința medicației pre-vizită, se remarcă rate semnificativ mai mari ale utilizării 

medicației cu impact prognostic la pacienții cu istoric de SCA sau revascularizare 

miocardică comparativ cu cei cu alte forme de SCC, în special în privința inhibitorilor de 

receptor P2Y12, betablocantelor și hipolipemiantelor. Post-vizită / la externare, se 

obiectivează o creștere globală a ratelor de utilizare a medicației specifice BCI, în special în 

grupul pacienților cu alte forme de SCC, mai ales pe seama inhibitorilor de receptor P2Y12 
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și a hipolipemiantelor. Totuși, dozele medii raportate sunt semnificativ mai mici comparativ 

cu dozele țintă indicate de ghidurile curente, în special pentru statine, indiferent de subtipul 

BCI. 

 

7.3.3 Integrarea datelor din registrul CICD-LT România cu cele din Registrul 

Național pentru SCA non-ST 

 

Perioadele de înrolare superpozabile au permis ca profilul și managementul pacienților 

cu istoric de SCA non-ST din Registrul CICD-LT să fie comparat din punct de vedere 

descriptiv cu cele din Registrul Național pentru SCA non-ST. 

Vârsta medie a pacienților cu istoric de SCA non-ST înrolați în Registrul CICD-LT a 

fost cu 3.5 ani mai mare comparativ cu cea a pacienților din Registrul Național SCA non-

ST. Caracteristicile acestor pacienți pot fi interpretate ca o potențială evoluție temporală a 

profilurilor pacienților cu SCA non-ST  în România, susținută de identificarea mai frecventă 

a IC, FiA, bolii arteriale periferice (BAP), BRC și neoplaziei în Registrul CICD-LT, 

comparativ cu Registrul Național pentru SCA non-ST (Figura 7.20). 

 

 

Figura 7.20 Datele demografice, factorii de risc, istoricul cardiovascular și comorbiditățile 

raportate în Registrul Național SCA non-ST și în subgrupul SCA non-ST al CICD-LT 

România. IMC = indice de masă corporală, DZ = diabet zaharat, IC = insuficiență 

cardiacă, FiA = fibrilație atrială, BAP = boală arterială periferică, AVC = accident 

vascular cerebral, AIT = accident ischemic tranzitor, BRC = boală renală cronică, BPOC 

= bronhopneumopatie obstructivă cronică. 
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O diferență importantă între cele 2 registre a fost identificată în privința strategiei 

revascularizării miocardice în momentul identificării unei stenoze semnificative de TCS. 

În context acut, 56.5% dintre pacienții cu această caracteristică au beneficiat de PCI la 

nivelul TCS, în timp ce în Registrul CICD-LT, 75.5% dintre pacienții electivi cu o stenoză 

semnificativă de TCS au primit indicație de CABG. Astfel, revascularizarea miocardică 

precoce a pacienților internați pentru un SCA non-ST este considerată prioritară, în ciuda 

prezenței unor leziuni coronariene complexe, a cărei rezolvare în context non-acut ar fi 

probabil temporizată și discutată într-o echipă multidisciplinară. 

Conform datelor din Registrul Național SCA non-ST, ratele de utilizare ale medicației 

cu impact prognostic cresc semnificativ la externarea după evenimentul acut. Utilizarea 

medicației din clasele majore (aspirină, betablocante, IECA/sartani, statine) recomandate la 

externare după un SCA non-ST au fost similare cu cele raportate în cazul pacienților cu 

istoric de SCA non-ST din Registrul CICD-LT (Figura 7.21). Aceste date sugerează faptul 

că pacienții cu SCA non-ST sunt, în general, aderenți la medicația recomandată la externarea 

după evenimentul acut, iar o vizită de rutină sau internare pentru BCI reîntărește aderența la 

tratament, cu rezerva dozelor medii suboptimale de medicație specifică BCI identificate în 

Registrul CICD-LT. 

 

 

Figura 7.21  Ratele de utilizare ale principalelor clase de medicație în Registrul Național 

SCA non-ST și în subgrupul cu istoric de SCA non-ST din Registrul CICD-LT România. 

Intervalul minim între un eveniment CV acut și înrolarea în Registrul CICD-LT a fost de 30 

de zile. IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei, SCA non-ST = sindrom 

coronarian acut fără supradenivelare de segment ST, CICD-LT = Registrul pe Termen Lung 

de Boală Cardiacă Ischemică Cronică 
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7.4 Limite 

 

Numărul ridicat de pacienți înrolați în centrele din România în Registrul CICD-LT 

reprezintă un argument forte pentru validitatea semnificației statistice a datelor prezentate. 

Includerea atât de centre intervenționale, cât și non-intervenționale, în proporții egale, 

asigură formarea unei imagini de ansamblu asupra managementului pacienților cu BCI. 

Analiza calității vieții la baseline, precum și rezultatele urmăririi la 1 și 2 ani sunt în curs de 

analiză la nivelul EORP-ESC.  

Pe de altă parte, fiind un studiu observațional, nu poate fi exclusă selecția pacienților 

și prezența altor factori de confuzie. Toate centrele participante au fost în spitale mari, cu 

experiență în tratamentul pacienților cu sindroame coronariene acute și cronice. Date din 

literatură au raportat diferențe semnificative în implementarea măsurilor de prevenție 

secundară în funcție de mediul de practică al medicului prescriptor [28], iar medicii 

cardiologi ce practică în spitale cu un volum mai mic de pacienți, policlinici sau în mediul 

privat, precum și medicii de familie au un rol important în managementul pe termen lung al 

acestor pacienți. Acest aspect nu a fost investigat în registrul de față la nivelul centrelor din 

România.  
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8 CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

Scopul acestei lucrări a fost descrierea profilului și calității managementului 

pacienților cu SCA non-ST ce beneficiază de explorare invazivă în România, prin 

intermediul Registrului Național pentru SCA non-ST. Analiza datelor a fost făcută în 

raport cu recomandările actuale ESC și prin comparația cu cele raportate în registre cu 

populații similare de pacienți.  

Registrul este primul dedicat acestui tip de pacienți la nivel național, adunând 

informații într-un mod sistematic și centralizat. În analiză au fost incluși 1.418 pacienți cu 

SCA non-ST înrolați între 2016 și 2019 din 11 centre intervenționale, acoperind principalele 

zone geografice ale României. 

Analiza pacienților a fost exhaustivă, atât la nivelul întregului lot, dar și în funcție de 

prezența anumitor caracteristici care pot influența managementul acestor pacienți. Pe lângă 

indicatorii de calitate standardizați, recomandați a fi evaluați de către ESC, prin această 

analiză am încercat identificarea într-un mod pragmatic a unor aspecte adiționale, de detaliu, 

specifice centrelor din România, precum și efectul lor asupra managementului pacientului 

cu SCA non-ST.  

Principalele concluzii generale referitoare la profilul și calitatea managementului 

pacienților cu SCA non-ST din România sunt: 

 

1. Aspecte logistice 

a. Centrele intervenționale participante reprezintă centre regionale de 

tratament invaziv a pacienților cu SCA non-ST. Extensia ariei de acoperire 

a fiecărui centru intervențional este direct proporțională cu volumul de 

cazuri raportat anual la nivelul respectivului laborator de cateterism. 

Centrele din București, Timișoara, Iași, Târgu Mureș și Cluj-Napoca au 

prezentat cele mai întinse arii de acoperire 

b. Rata pacienților cu SCA non-ST transferați de la centre non-

intervenționale diferă semnificativ între centrele intervenționale 

participante (de la 0% la 78.4%). 
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2. Profilul pacienților 

a. Vârsta medie a pacienților a fost de 64 ± 10 ani, în general cu 5 ani mai 

mică comparativ cu cea a populațiilor de pacienți cu SCA non-ST din 

registre din Europa de Vest 

b. Vârsta medie a femeilor cu SCA non-ST a fost cu 4.8 ani mai mare 

comparativ cu a bărbaților 

c. Prevalența factorilor de risc cardiovascular în populația SCA non-ST din 

România este foarte ridicată, peste trei sferturi fiind cunoscuți cu HTA, 

jumătate cu dislipidemie și istoric de fumat/fumat activ, iar o treime cu DZ 

d. Până la o treime din pacienții cu SCA non-ST asociază boală renală cronică 

(definită ca eGFR <60 ml/min/1.73m2) 

e. Aproximativ unul din zece pacienți cu SCA non-ST asociază fenomene de 

insuficiență cardiacă acută sau șoc cardiogen la prezentare 

3. Intervale de timp prespital 

a. Mediana intervalului debut simptome - prim contact medical (ambulanță 

sau prezentare prin mijloace proprii la Camera de Gardă) este de 5.25 ore, 

semnificativ mai mare comparativ cu raportări din alte state europene 

b. Mediana intervalului de staționare în Camera de Gardă este de 75 de 

minute (30-215.50), mai scurtă în cazul celor prezentați la spital prin 

mijloace proprii sau a celor transferați de la alte centre comparativ cu cei 

transportați cu ambulanța direct la centrul intervențional 

4. Medicație 

a. DAPT și pretratamentul cu inhibitor de receptor P2Y12 reprezintă terapia 

standard în cazul pacienților cu SCA non-ST fără indicație de 

anticoagulare orală ce beneficiază de management invaziv în România 

b. Ticagrelorul și clopidogrelul sunt cei mai utilizați inhibitori de receptor 

P2Y12, cu o creștere progresivă a utilizării ticagrelorului după inițierea 

compensării integrale a acestuia începând cu noiembrie 2017 la pacienții 

cu SCA non-ST ce beneficiază de PCI cu stent 

c. Comparativ cu ratele anterioare internării, utilizarea medicației cu  impact 

prognostic și cu rol simptomatic a crescut semnificativ în timpul 

spitalizării și la externarea după un SCA non-ST 

d. Ratele de utilizare a IECA/sartanilor și a statinelor sunt suboptimale la 

pacienții cu disfuncție sistolică VS (FEVS <40%) 
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5. Managementul invaziv 

a. Peste jumătate din pacienții incluși au fost explorați invaziv precoce. 

Concordanța dintre decizia explorării invazive precoce și categoria de risc 

conform scorului GRACE a fost suboptimală. 40% dintre pacienții cu risc 

înalt au beneficiat de coronarografie la peste 24 de ore de la internare, în 

timp ce peste jumătate din cei cu risc scăzut au fost admiși în laboratorul 

de cateterism în primele 24 de ore de la internare 

b. Rata utilizării abordului radial (62.2%) este similară celei raportate la 

nivelul Suediei în anul 2010 [29] 

c. PCI pe vasul responsabil de SCA non-ST în timpul spitalizării index 

reprezintă strategia standard de revascularizare miocardică 

d. Peste opt din zece dintre pacienții cu boală coronariană multivasculară care 

beneficiază de PCI sunt externați cu stenoze semnificative restante 

e. Deși unul din zece pacienți are indicație de revascularizare chirurgicală, 

ratele de CABG în internarea index sunt extrem de scăzute (~5%), similare 

celor raportate la nivelul european în anul 2005 [30] 

6. Fibrilația atrială non-valvulară 

a. Mai mult de unul din zece pacienți cu SCA non-ST din România asociază 

un diagnostic concomitent de FiA non-valvulară 

b. TAT este cea mai utilizată strategie antitrombotică la externare în cazul 

acestor pacienți, în special în subgrupul ce beneficiază de PCI 

c. Unul din patru pacienți cu FiA și SCA non-ST nu primește ACO la 

externare, în ciuda indicației clare de ghid 

7. Evoluția pe parcursul internării și follow-up 

a. Durata medie a internării unui pacient cu SCA non-ST este de 5.8 zile.  

b. Ratele raportate ale complicațiilor intraspitalicești, inclusiv ale decesului, 

au fost foarte scăzute (sub 2%) 

c. Disfuncția ventriculară stângă (FEVS <40%) reprezintă principalul factor 

de prognostic asociat supraviețuirii la 1 an după un SCA non-ST 

8. Indicatorii standardizați compoziți de calitate recomandați de ESC pentru 

evaluarea calității managementului SCA non-ST, indică o valoare de: 

a. 5.8/8 (echivalent 72.5%) pentru lotul global de pacienți cu SCA non-ST 

b. 2.42/3 (echivalent 80.6%) pentru pacienții cu FEVS peste 40% 

c. 3.86/5 (echivalent 77%) pentru pacienții cu FEVS sub 40% 
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Includerea în lucrare a analizei datelor de baseline din Registrul CICD-LT, coordonat 

de ESC-EORP, în care România a participat cu 17 centre (atât intervenționale, cât și non-

intervenționale), aduce informații suplimentare legate de managementul pe termen lung al 

pacienților cu boală cardiacă ischemică, în general, și al celor cu istoric de SCA non-ST, în 

special. Din cei 10.512 pacienți înrolați la nivelul întregului registru între 2015 și 2018, 9.174 

pacienți au fost incluși în analiza datelor de baseline (1.128 din România, 8.046 din alte 19 

state ESC). În urma acestei analize, se pot enunța următoarele concluzii generale legate de 

profilul și managementul pacienților cu BCI (inclusiv a celor cu istoric de SCA non-ST): 

 

1. Pacienții cu BCI din România, în ciuda unei vârste similare cu cei din alte țări 

ESC, au rate semnificativ mai mari ale FRCV și ale BCV constituite. 

2. Ratele de utilizare ale investigațiilor de identificare a prezenței ischemiei 

miocardice prin scintigrafie miocardică, a efectuării coronarografiei, a evaluării 

invazive hemodinamice a stenozelor coronariene și a efectuării CABG în aceeași 

internare sunt semnificativ mai mici în România comparativ cu alte state ESC. 

3. Deși ghidurile ESC recomandă stabilirea strategiei de revascularizare 

miocardică în cazul pacienților cu SCA non-ST stabili într-un mod similar cu cel 

din cadrul sindroamelor coronariene cronice, ținând cont de statusul clinic, 

prezența comorbidităților și complexitatea anatomică a stenozelor coronariene, 

în România, cel puțin în cazul stenozelor semnificative de TCS, revascularizarea 

miocardică intervențională este preferată în context acut, în timp ce 

recomandarea de CABG este majoritară în context electiv.  

4. Ratele de utilizare ale medicației cu impact prognostic și cu rol simptomatic în 

boala cardiacă ischemică în România sunt, în general, superioare altor state ESC, 

dar dozele medii raportate sunt suboptimale în ambele subgrupuri de pacienți. 

 

Printre beneficiile studiilor din teză se numără identificarea necesarului modificării 

unor atitudini clinice, optimizarea protocoalelor de diagnostic/tratament și a programelor 

naționale de sănătate în vederea ameliorării managementului acut al pacienților cu SCA non-

ST și pe termen lung al celor cu boală cardiacă ischemică din România: 

 

1. Indicația de management invaziv precoce în SCA non-ST ar trebui să se bazeze 

pe o stratificare mai precisă a riscului, cu prioritizarea pacienților cu risc înalt 

sau foarte înalt. 
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2. Inițierea unei rețele naționale sau a unor protocoale oficiale de colaborare 

intercentre dedicate pacienților cu SCA non-ST, cu criterii stricte de 

identificare a celor cu beneficiu maxim de pe urma managementului invaziv 

precoce, susținute de o platformă comună de raportare pentru toate centrele din 

România. Adaptarea rețelei la caracteristicile specifice regionale ar asigura 

utilizarea eficientă a resurselor medicale și evitarea supraaglomerării centrelor 

intervenționale. Pacienții cu risc foarte înalt ar trebui, în continuare, incluși în 

cadrul programului național de revascularizare intervențională precoce STEMI. 

3. Dezvoltarea și creșterea accesului la tehnicile non-invazive de evaluare 

funcțională a ischemiei miocardice și a anatomiei coronariene, aplicabile la 

pacienții cu SCA non-ST cu risc scăzut sau la pacienții electivi cu boală cardiacă 

ischemică, în special în centrele non-intervenționale. 

4. Dezvoltarea laboratoarelor de cateterism și a personalului supraspecializat 

în această ramură a cardiologiei, pentru creșterea accesului la proceduri 

vasculare invazive. 

5. Utilizarea abordului radial de primă intenție pentru procedurile coronariene, în 

general, și la pacienți cu SCA, în special. 

6. Ameliorarea ratelor de revascularizare completă prin PCI și a utilizării 

tehnicilor invazive de evaluare hemodinamică și anatomică a severității 

stenozelor coronariene. 

7. Dezvoltarea centrelor și programelor dedicate chirurgiei cardiovasculare, 

pentru creșterea accesului la CABG precoce. 

8. Dezvoltarea și susținerea inițiativelor pe scară largă de conștientizare în 

populația generală a importanței detecției și controlului precoce a factorilor de 

risc cardiovascular, precum și a recunoașterii semnelor și simptomelor ce indică 

o potențială manifestare a ischemiei miocardice. 

9. Dezvoltarea unor programe educaționale de creștere a aderenței pacienților 

la măsurile farmacologice și non-farmacologice, la nivelul medicinei primare, 

prin asociații de pacienți și prin societăți profesionale de profil. 

10. Dezvoltarea programelor educaționale pentru medici în vederea îmbunătățirii 

comunicării medic-pacient, a utilizării adecvate a medicației cu rol prognostic și 

simptomatic adresate bolii cardiace ischemice și reducerea gradului de inerție în 

prescrierea acesteia, în special în ceea ce privește tratamentul cu antiagregante 

plachetare, anticoagulante orale, betablocante, IECA/sartani și statine. 
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Printre contribuțiile personale pot fi enumerate: 

 

➢ Registrului Național pentru SCA non-ST 

o Implicarea directă, alături de echipa de coordonare (Dr. Cristian Udroiu, 

Prof. Dr. Dragoș Vinereanu), în stabilirea structurii, variabilelor colectate 

și a modului de funcționare a registrului 

o Înrolarea și urmărirea pacienților cu SCA non-ST la nivelul Clinicii de 

Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Universitar de 

Urgență București 

o Asigurarea globală a calității registrului, analiza statistică, interpretarea și 

comentarea datelor obținute la nivelul întregului registru 

 

➢ Registrul CICD-LT 

o Implicarea directă, alături de Coordonatorul Național (Prof. Dr. Dragoș 

Vinereanu), în monitorizarea și coordonarea registrului la nivel național 

o Înrolarea și urmărirea pacienților cu boală cardiacă ischemică la nivelul 

Clinicii de Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului 

Universitar de Urgență București în calitate de subinvestigator, alături de 

investigatorul principal, dr. Cristian Udroiu 

o Analiza, interpretarea și comentarea datelor obținute la nivelul întregului 

registru 

 

Similar altor registre naționale (ex. STEMI), dezvoltarea Registrului Național pentru 

SCA non-ST sub formă de platformă online prezintă un avantaj semnificativ în privința 

colectării și facilitării analizei datelor pacienților înrolați. Platforma reprezintă o bază solidă 

ce permite includerea de noi centre, atât intervenționale, cât și non-intervenționale, ce poate 

facilita descrierea cât mai exactă a profilurilor și managementului pacienților cu SCA non-

ST din România. 
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