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ATENÇÃO:
A)  Somente serão aceitos os artigos enviados em arquivos

de texto (preferencialmente Word).
B)  A Revista tem periodicidade trimestral, com no máxi-

mo 120 páginas. Cada edição da Revista conterá dois
temas, a critério do Diretor de Publicações. Cada tema
incluirá no máximo 6 artigos (cada artigo de auto-
ria de um Autor Principal e até dois Coautores).
Para todas as edições da Revista, serão convidados dois
Editores, um para cada tema. Os Editores Convidados e
todos os Autores devem ficar atentos às Normas para
Publicação e segui-las para não prejudicar as fases de
produção da Revista.

I - DADOS GERAIS PARA PREPARO
DO ARTIGO
1. O artigo deverá ter aproximadamente 20 páginas, digita-

das em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaça-
mento entre linhas de 1,5, incluindo-se as referências bi-
bliográficas. Poderá incluir até 4 ilustrações (figuras, fo-
tografias, gráficos e/ou tabelas) e conter entre 25 e 30
referências (exceções serão analisadas pelos Editores).

2. Evitar ao máximo o uso de abreviaturas, mesmo as consa-
gradas.

3. Evitar escrever palavras em letras maiúsculas, principalmente os

nomes dos autores (no texto ou nas referências).
4. Não usar a tecla de espaços para abrir parágrafos.
5. Texto corrido, sem necessidade de formatação especial (pa-

ginação, recuos etc.).
6. Tabelas deverão ser digitadas de forma simples, com os

dados de cada coluna separados apenas pela tecla “TAB”,
e no mesmo processador/editor de texto utilizado para o
restante do texto.

II - SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO
Os artigos deverão ser entregues na disposição a seguir e

somente serão considerados completos se incluírem todos os
itens:
PÁGINA INICIAL

1. Título em português.
2. Autor(es).
3. Instituição(ões).
4. Endereço para correspondência, incluindo CEP, telefo-

ne, fax, e-mail etc. (telefone, fax, e-mail ou outros meios
de contato não serão publicados na Revista).

SEGUNDA PÁGINA

1. Resumo com aproximadamente 250 palavras.
2. Descritores: até cinco (obter os termos no “DeCS — Des-

critores em Ciências da Saúde”, disponível no  website:
http://decs.bvs.br).

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA
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TERCEIRA PÁGINA

1. Título em inglês.
2. Abstract com aproximadamente 250 palavras.
3. Key words: até cinco (obter os termos no “Cumulated In-

dex Medicus, Medical Subject Headings”).
QUARTA PÁGINA EM DIANTE

1. Corpo do texto: Organizado em intertítulo, subtítulo etc.
Procurar elaborar texto com abordagem ampla e atual do
assunto, incluindo as referências bibliográficas mais rele-
vantes.

PÁGINA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Referências numeradas de acordo com a ordem de entrada
no texto, e nunca em ordem alfabética. Seguir as Normas
de Vancouver (“Vancouver Style”), consultando o websi-
te: www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

2. Incluir 25 a 30 referências relevantes.

Exemplos de referências bibliográficas:
Artigo de Revista com até 6 Autores, citar todos os
Autores

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplan-
tation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul
25;347(4):284-7.

Artigo de Revista com mais de 6 Autores, citar os seis
primeiros Autores seguidos de et al.

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM,
Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res.

2002;935(1-2):40-6.
Instituição como Autor

Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-
sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired
glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

Sem indicação de autoria
21st century heart solution may have a sting in the tail.
BMJ. 2002;325(7357):184.

Volume com Suplemento
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and
safety of frovatriptan with short- and long-term use for
treatment of migraine and in comparison with sumatrip-
tan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

Livros
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA.
Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de livro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome al-
terations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kin-
zler KW, editors. The genetic basis of human cancer.
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Monografias / Dissertações / Teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant
(MI): Central Michigan University; 2002.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computa-
tional effort statistic for genetic programming. In: Foster JA,
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Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic
programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th Euro-
pean Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5;
Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

TABELAS

Devem ser apresentadas apenas quando necessário para
a efetiva compreensão do trabalho, não contendo in-
formações redundantes já mencionadas no corpo do
texto, e numeradas por ordem de citação. Devem ser
apresentadas em páginas separadas e configuradas em
espaço duplo, utilizando a tecla “TAB” para sua for-
matação. Devem ser enumeradas em numeral arábico e
conter título curto. Utilizar a mesma fonte do texto.
Indicar os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *,
†, ‡, §, #, **. Não usar linhas verticais entre as colu-
nas. Utilizar linhas horizontais apenas nas partes supe-
rior e inferior do cabeçalho e na parte inferior da tabe-
la. As abreviações utilizadas devem ser definidas no
rodapé da tabela.

FIGURAS

As figuras devem ser submetidas em alta resolução, e se-
rão avaliadas pelos Editores. Devem ser enviadas em for-
mato JPEG ou TIFF, preferencialmente, ou também em
PDF.
As legendas das figuras devem constar em páginas sepa-
radas e permitir sua perfeita compreensão, independente-
mente do texto. As abreviações usadas nas figuras devem
ser explicitadas nas legendas.

III - ENVIO DO MATERIAL
Os artigos (textos, figuras, fotografias e gráficos) deverão ser

enviados unicamente via Internet, para o e-mail abaixo:

cev@servicoseditoriais.com

IV – ATENÇÃO: Solicitamos aos Autores de cada artigo
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As cirurgias não-cardíacas continuam aumentando de forma expressiva em vista da maior
longevidade de nossa população, que está cada vez mais idosa e com melhor expectativa
 de vida. Os procedimentos cirúrgicos, mesmo os mais extensos, estão sendo aplicados

nesses pacientes idosos, que evidentemente apresentam mais comorbidades. E essa população,
mais frágil, diante de um estresse cirúrgico, pode apresentar uma série de complicações
perioperatórias que eventualmente podem levar ao óbito.

O consultor clínico responsável pela avaliação pré-operatória tem a função de identificar as
variáveis clínicas preditoras de evolução perioperatória desfavorável, corrigir o que for possível
e estratificar o risco do aparecimento dessas complicações para que o cirurgião possa dar
seguimento ao planejamento cirúrgico.

O primeiro artigo aborda de forma prática qual é a verdadeira função do consultor clínico e
como este deve se comportar em relação aos diversos escores de risco existentes na literatura,
orientando como deve ser elaborada a estratificação do risco cirúrgico.

O segundo artigo apresenta, de forma ampla, como avaliar o paciente com cardiopatia crônica
de base, com discussão abrangente sobre a maioria dos processos patológicos cardíacos e como
devem ser contornados para minimizar o risco cirúrgico.

O terceiro artigo enfatiza a avaliação pulmonar, ressaltando que a interação íntima entre as
partes pulmonar e cardíaca, muitas vezes, pode ser responsável pelos desfechos inesperados no
pós-operatório. O grupo da Disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de São Paulo,
com larga experiência em avaliação e cuidados perioperatórios nos pneumopatas, nos brinda com
esse excelente texto.

No quarto artigo é dado destaque especial aos pacientes candidatos a cirurgia vascular. O
grupo de prof. dr. Dirceu de Almeida faz uma abordagem atual e ampla do tema, visto que são
pacientes especiais, isto é, com maior prevalência de doença arterial coronária, e as cirurgias são
mais extensas e agressivas. Trata-se de uma revisão atual da literatura, agregando a experiência
dos autores na clínica de cirurgia vascular em avaliações pré-operatórias.

No quinto artigo é abordada a importância dessa centenária ferramenta médica que é o
eletrocardiograma. Apesar de toda a evolução tecnológica, com métodos de imagem que quase
chegam à precisão anatômica, o eletrocardiograma continua sendo um método indispensável na
avaliação do paciente cardiopata. O texto aborda os principais aspectos clínicos em que a
eletrocardiografia pode ser útil para mudar a história natural do paciente cirúrgico.

O sexto e último texto, de autoria do grupo da Faculdade de Ciências Médicas da Fundação
Lusíada, aborda com grande propriedade a importância dos principais fármacos utilizados e sua
influência no período perioperatório.

Com esses seis artigos tentamos ser abrangentes, atuais, e levantamos diversas controvérsias,
para que o leitor se atualize no tema e também passe a discordar de diversos dogmas gerados em
décadas passadas, quando a medicina baseada em evidências ainda era embrião.

Rui Póvoa
Editor Convidado
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A função do médico consultor na avaliação pré-operatória é ter uma
noção ampla das condições clínicas do paciente candidato a cirur-
gia, estratificar o risco de complicações perioperatórias e, se possí-
vel, minimizar esse risco por meio de tratamento clínico dos eventu-
ais processos patológicos. A estratificação do risco é importante para
o médico cirurgião, pois, conhecendo a história natural da doença
cirúrgica, poderá decidir ou não pela cirurgia. Na avaliação desse
risco, o clínico deve levar em conta as condições clínicas do pacien-
te, a doença cirúrgica com as características da cirurgia proposta, e
o local onde o procedimento será realizado. A estratificação do risco
tem caráter muito mais subjetivo que matemático, em que o pacien-
te deve ser alocado em condições de baixo, intermediário e alto ris-
cos, devendo-se evitar os tradicionais escores de risco.

Descritores: Período pré-operatório. Estratificação de risco.

THE IMPORTANCE OF THE PREOPERATIVE EVALUATION AND

CRITICAL ANALYSIS OF RISK SCORES

The role of consulting physician in preoperative evaluation of a pa-
tient candidate for surgical treatment is to have a broad notion of
their clinical conditions by stratifying the risk of perioperative com-
plications and, if possible, minimize this risk through clinical treat-
ment of eventual pathological processes. Risk stratification is also
very important for the surgeon, who can decide if surgery is a good
option or not, once the natural history of the surgical disease is known.
When assessing this risk, the physician should take into account the
clinical conditions of the patient, the surgical disease with details of
the proposed surgery, and where the procedure is going to be perfor-
med. Risk stratification should not be based solely on mathematical
risk scores, and rather be individualized, placing the patient at low,
intermediate or high risk.

Key-words: Preoperative period. Risk stratification.
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O médico clínico com frequência é solicitado a ava-
 liar o paciente candidato a cirurgia; entretanto, a
maioria ainda sente dificuldades pela falta de treina-

mento mais adequado. Nos últimos anos, com a publicação
de diretrizes, o tema foi divulgado mais amplamente, propor-
cionando ao médico clínico mais ferramentas para que essa
avaliação seja a melhor possível.

Com frequência, o clínico é chamado para “liberar” o pa-
ciente para a cirurgia. Essa não é sua função. O papel da ava-
liação pré-operatória é o de identificar e avaliar o estado clí-
nico do paciente, in-
dicar os exames labo-
ratoriais mais adequa-
dos para o caso e oti-
mizar o máximo pos-
sível as condições clí-
nicas, além de estra-
tificar o risco periope-
ratório. Dessa forma,
o cirurgião, conhe-
cendo a história natu-
ral da doença que ne-
cessita intervenção
cirúrgica e o risco de
complicações perio-
peratórias, saberá de-
cidir pelo ato cirúrgi-
co ou não.1

O consultor clíni-
co, conhecendo a do-
ença, entendendo o
procedimento cirúrgi-
co e tendo uma comu-
nicação com toda a
equipe, terá interação
mais intensa com todos os eventos que poderão se inter-rela-
cionar no complexo processo perioperatório.

Tanto a cirurgia em si como a anestesia ocasionam múlti-
plos estresses ao organismo. Durante o ato cirúrgico ocorre
depressão da contratilidade miocárdica e da respiração. As
flutuações da temperatura central, da pressão arterial sistê-
mica, do enchimento ventricular, do volume sanguíneo e da
atividade do sistema nervoso central influenciam negativa-
mente a função cardiovascular, já agredida pelos efeitos dire-
tos dos anestésicos ou, indiretamente, pela estimulação do
sistema nervoso autônomo2.

Em decorrência dessas alterações, os pacientes, especial-
mente aqueles com algum tipo de disfunção miocárdica, es-
tão sujeitos a  diversas complicações.

Póvoa R et al./Importância da avaliação pré-operatória e análise crítica dos escores de risco
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Praticamente todos os agentes anestésicos são depresso-
res do miocárdico e diminuem a resistência periférica por di-
latação do leito vascular. A frequência cardíaca aumenta como
forma de manter o débito cardíaco em níveis adequados, ele-
vando o consumo de oxigênio e, assim, aumentando o estres-
se miocárdico.

Durante os processos de intubação e desintubação ocorre
a liberação de catecolaminas, e, com isso, maior predisposi-
ção a arritmias, que podem ser de simples a processos mais
complexos e graves, com importante alteração dos níveis pres-

sóricos e até isquemia miocárdica.
A diminuição do oxigênio arterial (PaO

2
) leva à acidose e

à hipercapnia, e, como decorrência final, à piora da depres-
são miocárdica e ao aumento da irritabilidade elétrica, que
são fatores adjuvantes dessas complicações.

Esses mecanismos, envolvendo o círculo vicioso de agres-
são ao coração durante o processo cirúrgico, devem ser evi-
tados ou minimizados para melhor evolução cirúrgica.

A cada ano, aproximadamente 30 milhões de pacientes
são submetidos a um ou mais procedimentos cirúrgicos nos
Estados Unidos. Entretanto os indivíduos nas faixas etárias
acima de 65 anos são os de maior prevalência e portadores
de maior número de comorbidades, que colaboram para o
aumento do risco cirúrgico. Esse grupo etário, além do au-

Figura 1. Mecanismos das complicações cardíacas.
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mento crescente do diabetes melito, apresenta mais hiperten-
são arterial com lesões expressivas em órgãos-alvo e dislipi-
demias, fatores que concorrem para as doenças cardiocere-
brovasculares e indicativos de maior mortalidade3. Esses são
os principais elementos que levam ao grande número de in-
fartos do miocárdio perioperatórios, em que a mortalidade é
extremamente alta (cerca de 40%), em decorrência da falta
do diagnóstico, para os quais concorrem ainda os detalhes de
poucos sintomas pelo uso de analgésicos e pelos efeitos resi-
duais da anestesia4.

Assim, à medida que a necessidade de cirurgia se estende
aos pacientes mais idosos, a doença cardiovascular, que
caminha em paralelo com a idade, será um fator cada vez
mais importante, modificando os resultados finais (Figura
1).

A maioria dos pacientes cardiopatas tolera bem as cirur-
gias gerais quando compensados, porém já foram descritos
vários perfis clínicos que prospectivamente são preditores de
complicações no intra e no pós-operatório. As principais com-
plicações incluem infarto do miocárdio, insuficiência cardía-
ca congestiva, parada cardíaca, arritmias graves, edema agu-
do de pulmão, tromboembolismo pulmonar e endocardite in-
fecciosa. Como o apanágio principal determinante de algu-
mas complicações está a aterosclerose coronária5.

AVALIAÇÃO PERIOPERATÓRIA

Na avaliação perioperatória o médico consultor deve res-
ponder, como aspecto fundamental, a duas perguntas: qual a
estratificação do risco cirúrgico?, e o que podemos fazer para
minimizá-lo? O papel do consultor na avaliação pré-operató-
ria é determinar o estado clínico do paciente, estabelecer um
perfil de risco, decidir quais exames devem ser realizados e
otimizar as condições médicas, a fim de minimizar as compli-
cações perioperatórias6.

A abordagem do paciente cirúrgico deve envolver os as-
pectos clínicos, as particularidades da cirurgia e os recursos
disponíveis do serviço em que se realizará o procedimento.
Este último aspecto é muito importante e é o fator limitante e
crítico na aplicação dos diversos índices na literatura em rela-
ção ao risco cardíaco. Cada instituição tem seus aspectos
peculiares em relação à infraestrutura, tanto de centro cirúr-
gico como de recuperação pós-anestésica, além de toda a in-
fraestrutura de base hospitalar que tem papel fundamental na
evolução cirúrgica desses pacientes7.

ASPECTOS CLÍNICOS

Em relação aos aspectos clínicos, a anamnese deve tipifi-

car as principais doenças cardiovasculares, a gravidade, o es-
tadiamento, a capacidade funcional, as comorbidades e, prin-
cipalmente, o diabetes melito.

O conhecimento do uso de medicamentos é muito impor-
tante, pois estes podem influenciar o risco cirúrgico ou a de-
cisão operatória. Agentes antiplaquetários, anticoagulantes,
terapias hormonais e medicamentos herbais devem ser inqui-
ridos, pois influenciam sobremaneira a evolução periopera-
tória, da anestesia ao ato cirúrgico. Muitos medicamentos,
quando suspensos, não influenciam o período perioperató-
rio, porém anti-hipertensivos, anticonvulsionantes e antipsi-
cóticos devem ser continuados se não houver contraindica-
ção específica8.

Os medicamentos necessários devem ser administrados
com pequeníssima quantidade de água, inclusive no dia do
ato operatório, algumas horas antes da cirurgia, e aqueles
medicamentos que reconhecidamente causam rebote, como a
clonidina, devem ser administrados ininterruptamente no pe-
rioperatório.9

O exame físico, além de completo, deve enfatizar o apa-
relho cardiovascular, dando importância ao estado geral e à
presença de pulsos periféricos, sopros cardíacos e vascula-
res, estase jugular a 45 graus e 3a e 4a bulhas, estes preditores
importantes de complicações perioperatórias.

O consultor, na avaliação do risco, deve também levar em
conta a experiência da equipe cirúrgica em realizar o proce-
dimento proposto, além da infraestrutura de pós-operatório
e a unidade de terapia intensiva.10

A avaliação clínica orientará a realização de outros exa-
mes pré-operatórios específicos, além daqueles necessários
de rotina.

Ao final da avaliação o médico consultor estratificará o
risco para o procedimento cirúrgico proposto, indicando a
necessidade de algum procedimento ou terapêutica específi-
ca para reduzir esse risco, além dos cuidados especiais nos
períodos pré, intra e pós-operatórios.

Com o exame clínico completo e os exames laboratoriais
têm-se os primeiros dados para estratificar o risco cardíaco.
Na Tabela 111 pode-se ter uma noção dos preditores clínicos
maiores, intermediários e menores de possíveis complicações
perioperatórias. O consultor deve avaliar todos os aspectos
clínicos preditores de risco cirúrgico e estratificar a classe
funcional do paciente. Para isso, o melhor exame é o teste
ergométrico, que, no entanto, muitas vezes não é factível em
decorrência de condições clínicas desfavoráveis. O encontro
de baixa tolerância ao esforço, baixa capacidade aeróbica
máxima e duplo produto tipifica o paciente em classe funcio-
nal baixa, elevando-o para um risco cirúrgico mais alto. A
realização de teste de esforço, porém, nem sempre é exequí-

Póvoa R et al./Importância da avaliação pré-operatória e análise crítica dos escores de risco
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):2-9
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Tabela 1 - Preditores clínicos de risco cardiovascular (American College of Cardiology/American Heart Association
Guidelines - 2002)11

Maiores
- Síndromes coronárias instáveis
- Infarto do miocárdio agudo ou recente (< 30 dias), com evidência de isquemia significativa ou por sintomas clínicos ou
testes não-invasivos
- Angina instável ou grave (classes III e IV da associação canadense)
- Insuficiência cardíaca descompensada
- Arritmias significantes

Bloqueio atrioventricular de alto grau
Arritmia ventricular sintomática com cardiopatia
Arritmia supraventricular com alta resposta ventricular de difícil controle

- Valvopatia grave
Intermediários
- Angina do peito leve (classes I e II da associação canadense)
- Infarto agudo do miocárdio prévio pela história ou pela presença de ondas Q no eletrocardiograma
- Insuficiência cardíaca congestiva compensada ou insuficiência cardíaca prévia
- Diabetes melito
- Insuficiência renal
Menores
- Idade avançada
- Eletrocardiograma alterado (sobrecargas, bloqueios de ramo, alterações na repolarização, etc.)
- Ritmo não-sinusal
- Baixa capacidade funcional (< 4 METs)
- Antecedente de acidente vascular encefálico
- Hipertensão arterial sistêmica não-controlada

Póvoa R et al./Importância da avaliação pré-operatória e análise crítica dos escores de risco
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vel, sendo a avaliação das atividades físicas um bom parâ-
metro nessas situações. Pacientes com atividades acima de
4 METs geralmente suportam bem o procedimento cirúrgi-
co. As atividades compreendem subir escadas ou uma ladei-
ra, caminhar em passos acelerados no plano, e fazer corridas
curtas ou serviços pesados como esfregar o chão (Tabela 2).12

Assim, uma boa anamnese questionando as atividades do pa-
ciente pode dar uma noção bem precisa de sua capacidade
funcional.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Em relação aos preditores de risco relacionados com a
cirurgia são importantes a urgência, o local, o tipo de cirur-
gia, a perda sanguínea, e a possibilidade de distúrbios hidro-
eletrolíticos. Segundo as diretrizes do American College of
Cardiology, os procedimentos cirúrgicos, pela sua complexi-
dade e pelos fatores inerentes ao procedimento, são classifi-
cados de acordo com o risco (alto, médio e baixo) (Tabela
3).13,14

ÍNDICES DE RISCO

Durante muito tempo foram utilizados escores de risco
envolvendo aspectos clínicos e cirúrgicos. Muitos desses ín-
dices tornaram-se clássicos na literatura médica por apresen-
tarem facilidade metodológica em sua aplicação.

Esses índices de risco, úteis em apresentar estimativa
da probabilidade de eventos nefastos, incorrem em diver-
sas imperfeições metodológicas quando aplicados nas di-
versas populações candidatas a cirurgia. A validade e a
aplicabilidade se dão somente naquela determinada popu-
lação, naquele mesmo hospital e na mesma época de de-
senvolvimento tecnológico. Ao se aplicar em um paciente
em particular, pode ocorrer um viés de estimativa de risco
em vista do local, da equipe cirúrgica e de todo o suporte
pré, intra e pós-operatório.

Por isso, quando um escore de risco é desenvolvido ele
perde rapidamente a validade, inclusive na mesma instituição
e na mesma população estudada, em vista da evolução tecno-
lógica e dos medicamentos cada vez mais eficazes no trata-
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Tabela 2 - Atividade física e gasto de energia em METs12

Atividade física Gasto de energia

Capacidade de cuidar de si próprio 1 MET
Vestir-se, lavar pratos
Arrumar a cama, tomar banho de chuveiro
Fazer pequenas caminhadas
Ter relação sexual, caminhar a 4 km/h 4 METs
Fazer corridas curtas
Fazer atividades pesadas em casa (esfregar o chão)
Participar de jogos recreativos (basquete, vôlei, natação, tênis)
Participar de atividades extenuantes 10 METs
Participar de jogos competitivos

Tabela 3 - Estimativa de risco cirúrgico, infarto ou morte em 30 dias, de acordo com a cirurgia (Guidelines 2009)14

Baixo risco Risco intermediário Alto risco
(< 1%) (1% a 5%) (> 5%)

Mama Abdominal Aorta
Dentária Carótidas Vascular periférica
Endócrina Angioplastia periférica arterial
Oftalmológica Reparo de aneurisma endovascular
Ginecológica Cabeça e pescoço
Reconstrutiva Neurológica
Ortopédica pequena Ortopédica grande
Urológica pequena Transplantes renais, pulmonares

e hepáticos
Urológica extensa

Póvoa R et al./Importância da avaliação pré-operatória e análise crítica dos escores de risco
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mento das comorbidades, além de o suporte geral de perio-
peratório evoluir de forma muito rápida.

Esses escores de avaliação do risco cirúrgico devem
ser abolidos da prática clínica, embora tenham sua valida-
de e importância científica em descriminar quais os ele-
mentos clínicos, laboratoriais ou cirúrgicos preditores de
complicações.

Existem diversos índices de risco na literatura. De manei-
ra geral são equivalentes nos extremos (baixo e alto riscos),
porém são muito conflitantes em relação ao risco intermediá-
rio; dessa forma, são cada vez mais questionados, necessi-
tando de padronização de linguagem entre clínicos, aneste-
sistas e cirurgiões.

Goldman et al.15 foram os primeiros a desenvolver um ín-
dice de risco pré-operatório com preditores multifatoriais. Es-

ses autores avaliaram 1.001 pacientes consecutivos submeti-
dos a cirurgia não-cardíaca e descreveram nove variáveis as-
sociadas a aumento do risco para complicações perioperató-
rias (Tabela 4).15

Ao se analisar o peso dessas variáveis, verifica-se que as
arritmias supraventriculares e ventriculares representam uma
carga extraordinária na estratificação do risco. Em análise
mais aprofundada do material desse estudo, verifica-se que a
amostra era composta por pacientes com insuficiência cardí-
aca em uso de digital e diuréticos, tratamento proposto para
a época, cujos resultados são pífios. Evidentemente o digital
tem boa relação com essas arritmias, e na realidade o predi-
tor de risco era a insuficiência cardíaca e não as arritmias.
Observa-se, também, que o infarto do miocárdio representa
uma carga forte em termos indicativos de má evolução. Evi-
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dentemente, na época de realização do estudo, os pacientes
não tinham a opção da trombólise ou da angioplastia, de tal
forma que o evento isquêmico era de proporções gigantes-
cas, com grande perda de massa muscular.

Hoje tudo mudou, e o cardiopata tem diversas opções de
tratamento, em que a preservação da massa muscular nas sín-
dromes coronárias agudas é frequente, e o tratamento da in-
suficiência cardíaca é mais adequado, com a utilização de ini-
bidores da enzima conversora da angiotensina e de betablo-
queadores, proporcionando melhora do desempenho cardio-
vascular.

Os dois índices mais utilizados são o da American Society
of Anesthesiologists (ASA) e o de Goldman. O método da
ASA é simples, baseando-se nos parâmetros clínicos e não
necessitando de exames subsidiários.16 Foi desenvolvido ini-
cialmente em 1941 e atualizado em 1963, e é muito utilizado
pelos anestesistas. Leva em consideração a presença de do-
ença sistêmica, a incapacidade e a expectativa de vida. É um
método prático, objetivo, mas muito simples, levando a im-
portantes vieses na análise, com críticas principalmente fun-

Póvoa R et al./Importância da avaliação pré-operatória e análise crítica dos escores de risco
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Tabela 4 - Índice de Goldman et al.15

Fatores de risco Pontuação

Idade > 70 anos 5
Infarto do miocárdio há menos de seis meses 10
Presença de S3 ou estase jugular 11
Estenose aórtica grave 3
Ritmo diferente do sinusal ou extrassístoles
supraventriculares no eletrocardiograma pré-operatório 7
> 5 extrassístoles ventriculares documentadas em
qualquer eletrocardiograma em qualquer período 7
PaO

2
 < 60 ou PaCO

2
 > 50 mmHg; K < 3,0

ou HCO
3
 < 20 mEq/l; ureia > 50 ou creatinina > 3,0 mg/dl; 3

transaminases anormais; sinais de doença crônica hepática ou
paciente acamado
Cirurgia envolvendo a aorta, intraperitoneal ou intratorácica 3
Cirurgia de emergência 4

Complicações Complicações
Classe não-fatais (%) fatais (%)

Classe I (0-5 pontos) – baixo risco 0,7 0,2
Classe II (6-12 pontos) – risco intermediário 5 2
Classe III (13-25 pontos) – risco alto 11 2
Classe IV (> 26 pontos) – risco alto 22 56

damentadas na metodologia, e deve ser abandonado, como
todos os outros índices. Prause et al.17 compararam esses dois
índices em 845 pacientes candidatos a cirurgia torácica não-
cardíaca, e concluíram que a estimativa do escore da ASA era
o método mais preciso na determinação do risco e que o índi-
ce de Goldman não contribuía de maneira geral na estimativa
do risco. Evidentemente que distorções metodológicas,
principalmente o tipo de intervenção cirúrgica, contribuí-
ram para isso, pois, de maneira geral, todos os índices são
equivalentes, principalmente nos extremos (riscos leve e
elevado).

A classificação de Goldman, elaborada na década de 1970
e modificada e atualizada em 1995 por Mangano e Goldman,
embora ainda bastante utilizada, é severamente criticada e
apresenta restrições na aplicabilidade geral.18 Algumas críti-
cas são bastante pertinentes, principalmente a pequena inclu-
são de pacientes com problemas vasculares e a baixa preva-
lência de diabéticos.

Lee et al.19 propuseram novo índice, com seis preditores
independentes de complicações (Tabela 5).
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Tabela 5 - Índice de Lee et al.19

Preditor

1 Cirurgia de alto risco
2 História de doença coronária
3 História de insuficiência cardíaca
4 História de doença cerebrovascular
5 Tratamento pré-operatório com insulina
6 Creatinina sérica pré-operatória > 2 mg/dl

As taxas de complicação, com 0, 1, 2, 3 ou mais de 3 predi-
tores, são, respectivamente, de 0,5%, 1,3%, 4% e 9%.

Em 1986, Detsky et al.20 modificaram o índice original-
mente descrito, adicionando variáveis como angina do peito
e edema pulmonar. Por esse índice, os pacientes eram estrati-
ficados em três categorias de risco, com base no total de pon-
tos.

Outros escores de risco foram introduzidos na literatura,
como o índice de Larsen, e esses escores recebem as mesmas
críticas que os demais, no que se refere à validade apenas
temporal e local.21

Todas as classificações estão sujeitas a críticas, pela am-
pla gama de elementos clínicos e suas interações a cirurgias
envolvidas, no tocante a variações de respostas próprias de
cada paciente.

Os índices devem servir como referência para o consultor
estimar o risco em cada paciente em particular. A avaliação
clínica cuidadosa, o conhecimento e a experiência do médico
com seu paciente são sempre os pilares fundamentais na es-
tratificação do risco do candidato a cirurgia.

A avaliação do consultor deve ser clara e informativa, in-
cluindo estratificação do risco, estado clínico do paciente,
recomendações tanto medicamentosas como de cuidados ge-
rais, e orientações que possam minimizar o risco periopera-
tório, como profilaxia para endocardite infecciosa e trombo-
embolismo pulmonar.

O ponto fundamental é a estratificação do risco de com-
plicações perioperatórias. O clínico deve pesar as condições
clínicas, os aspectos cirúrgicos e as condições da instituição,
que abrangem desde a equipe médico-cirúrgica até as instala-
ções, e com isso estratificar o risco em leve, moderado ou
elevado. Esse procedimento é absolutamente subjetivo e com-
pete ao clínico que avaliou o paciente. Não existe matemáti-
ca ou somatória de pontos. O que existe é a capacidade do
médico, adquirida na experiência clínica, em alocar o pacien-
te em três grupos de risco: leve, moderado e elevado. Essa

tarefa, de forma geral, é feita com boa precisão quando o
paciente pertence a um dos grupos de risco extremos (leve e
elevado); entretanto, nos pacientes pertencentes ao grupo
intermediário a acurácia não é tão boa.

Depois de todos esses cuidados clínicos, o médico cirur-
gião, responsável direto pelo paciente, cotizará o risco cirúr-
gico e a história natural da doença cirúrgica em questão e
assim decidirá o que é melhor para o paciente.

A responsabilidade do consultor não termina na visita pré-
operatória. O acompanhamento com visitas subsequentes é
necessário e importante, no sentido de detectar variações no
estado clínico passíveis de modificações.

CONFLITO DE INTERESSES

OS autores deste artigo declaram a total ausên-
cia de conflito de interesses.
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O volume de procedimentos cirúrgicos tem aumentado
progressivamente. O envelhecimento da população associado ao
aumento da segurança dessas intervenções decorrente da
incorporação de novas tecnologias tem proporcionado a realização
de procedimentos em indivíduos para os quais até pouco tempo havia
contraindicação. Os eventos cardíacos no perioperatório são a
principal causa de morbidade e mortalidade em cirurgias eletivas
não-cardíacas. A detecção e a gradação das afecções cardiovasculares
no pré-operatório requerem detalhada história clínica e minucioso
exame físico. Os exames complementares deverão ser norteados
pelos achados da anamnese e do exame físico. Pacientes com
hipertensão estágios I e II podem ser submetidos a intervenção sem
necessidade de adiamento, diferentemente daqueles em estágio III,
os quais deveriam ter sua cirurgia retardada até o adequado controle
da pressão arterial. Portadores de insuficiência coronária podem não
se beneficiar da revascularização miocárdica prévia. A cirurgia de
revascularização está recomendada nas seguintes situações: a) angina
estável associada a lesão de tronco, b) angina estável em triarteriais
com função miocárdica reduzida, e c) angina estável, biarterial, com
lesão em terço proximal da artéria descendente anterior. Aqueles
com insuficiência cardíaca devem ter sua doença adequadamente
compensada antes da cirurgia eletiva. A presença de estenose aórtica
grave continua tendo papel relevante nas complicações pós-
operatórias. O tratamento das arritmias no período pré-operatório
dependerá mais da presença e da gravidade da cardiopatia associada
que do tipo e do volume das arritmias per se.

Descritores: Avaliação. Período pré-operatório. Doença cardíaca.
Cirurgia não-cardíaca.

EVALUATION AND MANAGEMENT OF PATIENTS WITH HEART

DISEASE FOR NON-CARDIAC SURGERY

The volume of surgical procedures has increased progressively.
Population aging associated with the safety of such interventions
due to the incorporation of new technologies has made it possible
for individuals to undergo procedures that would have been
contraindicated until recently. Cardiac events in the perioperative
period are the main cause of morbimortality in elective non-cardiac
surgeries. Detection and grading of cardiovascular pathologies in
the preoperative period require an extensive clinical history and a
detailed physical examination. Complementary tests must be defined
according to history and physical examination findings. Patients
presenting stage I and II hypertension can be submitted to
interventions without delay, in contrast to those with stage III, whose
surgery must be delayed until adequate control of blood pressure is
achieved. Individuals presenting coronary artery disease may not
benefit from prior myocardial revascularization. Revascularization
surgery is primarily recommended in certain conditions: a) stable
angina associated with left main coronary artery disease; b) stable
angina in three vessel coronary disease with reduced myocardial
function; and c) stable angina in two vessel coronary disease with
lesion in the proximal 1/3 of the anterior descending artery.
Individuals with heart failure should achieve adequate compensation
of the disease before elective surgery. The presence of severe aortic
stenosis maintains a relevant role in postoperative complications.
The treatment of arrhythmias in the preoperative period depends
more on the presence and severity of the associated heart disease
than on the type and volume of the arrhythmias per se.

Key words: Evaluation. Preoperative period. Heart disease. Non-
cardiac surgery.
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A realização da avaliação clínica pré-operatória em pa-
cientes cardiopatas ou não tem sido rotina na área
 da medicina interna e particularmente da cardiolo-

gia. A indução anestésica, o estresse cirúrgico e a dor pós-
operatória, entre outros, podem induzir à isquemia coroná-
ria, em decorrência do desequilíbrio entre oferta e demanda
do oxigênio (O

2
) ou da ruptura de uma placa vulnerável, além

de outras complicações cardiovasculares.1 É esperado que a
avaliação clínica pré-operatória possa detectar os riscos de
potenciais complicações e possibilite ao médico manuseá-las
de forma adequada, de modo a melhorar a qualidade do re-
sultado cirúrgico.

O volume de cirurgia não-cardíaca tem aumentado pro-
gressivamente nas últimas duas décadas a níveis que exce-
dem as previsões anteriores, com aumento significante em
pacientes idosos2. Com o avanço do conhecimento sobre as
afecções e a incorporação de novas tecnologias, em pacien-
tes que em passado não muito distante não possuíam reco-
mendação para intervenção cirúrgica hoje essa possibilidade
é altamente considerada. Dada a alta prevalência de doença
coronária na população geral não é surpresa que eventos car-
díacos nos períodos per e pós-operatório sejam a maior cau-
sa de morbidade e mortalidade em cirurgias eletivas não-car-
díacas.3 Em pacientes com mais de 40 anos de idade, as taxas
de infarto agudo do miocárdio e de morte cardiovascular va-
riam de 1,4% a 6,9% e de 1% a 3,2%, respectivamente.4

A avaliação pré-operatória do cardiopata não deve se li-
mitar ao sistema cardiovascular, visto que esses pacientes,
em grande número, são portadores de múltiplas comorbida-
des, que em não raras vezes corroboram a evolução da pró-
pria cardiopatia. Afecções como diabetes melito, pneumopa-
tias, doenças da tireoide, insuficiência renal e obesidade, en-
tre outras, podem ter papel tão ou mais relevante que a pró-
pria cardiopatia na evolução per e pós-operatória dos paci-
entes cardiopatas. Por isso, a identificação e o controle des-
sas comorbidades se tornam cruciais, fato que passa imprete-
rivelmente por detalhada anamnese e minucioso exame físi-
co. Exames subsidiários nessa população devem ser feitos de
forma racionalizada e particularizada, orientada pelos acha-
dos do exame físico e pela presença de comorbidades. Quan-
do exames complementares são solicitados sem a presença
de sintoma, sinal ou indicação que os justifiquem, os benefí-
cios clínicos são mínimos e os custos, altos.5

ANAMNESE

Como em todas as áreas da medicina, a anamnese é o
primeiro passo para identificação e gradação de cardiopatias
e entidades nosológicas associadas em pacientes que serão

submetidos a intervenções cirúrgicas eletivas. A tomada da
história clínica deve ser realizada em ambiente tranquilo e
confortável, com o próprio paciente e, se possível, com a
presença de algum familiar, para que se possa maximizar o
volume das informações, visto que muitas vezes o indivíduo
envolvido no processo pode esquecer de informar dados va-
liosos, particularmente quando se trata de pacientes mais ido-
sos.

Durante a anamnese, deve-se tentar identificar afecções
cardíacas importantes, como angina instável, angina prévia,
história de infarto agudo do miocárdio, sintomas sugestivos
de insuficiência cardíaca congestiva, palpitações e história de
tonturas ou síncope, todas envolvidas com significativo aumen-
to das complicações nos períodos per e pós-operatório, que,
quando suspeitadas e confirmadas, deveriam ser tratadas previ-
amente ao procedimento cirúrgico eletivo (Tabela 1).

A anamnese, porém, não deve se ater apenas ao sistema
cardiovascular, visto que múltiplas comorbidades podem es-
tar associadas às afecções cardiovasculares. A presença, a gra-
vidade e o número de comorbidades se associam com altera-
ções nos exames pré-operatórios e podem influenciar o des-
fecho cirúrgico durante a evolução intra-hospitalar.7 A pre-
sença de sintomas sugestivos de pneumopatias, diabetes me-
lito, hipotireoidismo, insuficiência renal e discrasias sanguí-
neas deve ser insistentemente pesquisada. Antecedentes ci-
rúrgicos ou anestésicos e utilização de fármacos com poten-
cial de interferência no ato operatório também devem ser
questionados. Drogas como anticoagulantes, antiagregantes
plaquetários e insulina necessitam de cuidado especial em seu
manuseio nos períodos pré, per e pós-operatórios.

A quantificação da capacidade funcional do paciente, que
pode ser realizada de forma simples por meio das informa-
ções a respeito de sua atividade diária, correlaciona-se muito
bem com o consumo de oxigênio obtido no teste ergomético8

e é estratégia importante para futuras investigações. O risco
é considerado mais elevado quando o paciente não é capaz
de atingir 4 equivalentes metabólicos (METs). Entre as ativi-
dades que atingem 1 MET a 4 METs encontram-se andar em
torno da casa, vestir-se, comer e tomar banho, entre outras
atividades diárias; entre as atividades que atingem 5 METs a
9 METs encontram-se subir pelo menos um lance de escada,
andar dois quarteirões em passos rápidos ou subir pequena
ladeira, e apesar de grande variação individual a atividade
sexual situa-se nessa faixa; e entre as atividades que atingem
acima de 10 METs encontra-se a maior parte dos esportes,
como caminhadas e ciclismo. Em um estudo com 600 pacien-
tes consecutivos submetidos a avaliação pré-operatória para
612 procedimentos cirúrgicos, Reilly et al.9 confirmaram a
validade da tolerância ao exercício relatada pelo paciente em

Ramos LWF/Avaliação e manuseio do cardiopata para cirurgia não-cardíaca
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Tabela 1 - Condições cardíacas em que o paciente deverá ser submetido a avaliação e tratamento previamente à
intervenção cirúrgica eletiva6

Condição clínica Exemplos

Síndromes coronárias instáveis Angina instável ou estável CCS III ou IV
Infarto agudo do miocárdio recente (> 7-< 30 dias)
Insuficiência cardíaca congestiva (NYHA IV ou
progressiva ou de início recente)

Arritmias significantes Bloqueio atrioventricular de alto grau
Bloqueio atrioventricular Mobitz II
Bloqueio atrioventricular de 3o grau
Arritmias ventriculares sintomáticas
Arritmias atriais (incluindo fibrilação atrial) com resposta
ventricular inadequada (frequência cardíaca > 100 bpm)
Bradicardia sintomática
Taquicardia ventricular reconhecida recentemente

Doença valvar grave Estenose aórtica grave (gradiente médio > 40 mmHg,
área valvar < 1 cm² ou sintomático)
Estenose mitral sintomática (dispneia progressiva,
pré-síncope de esforço ou sinais de congestão)

CCS = Canadian Cardiovascular Society; NYHA = New York Heart Association.

predizer risco per e pós-operatório de complicações cardio-
vasculares.

EXAME FÍSICO

A realização de exame físico em paciente portador de
doença cardíaca que será submetido a intervenção cirúrgica
eletiva não deve se limitar ao sistema cardiovascular. Os si-
nais observados ao exame clínico podem nos revelar a pre-
sença e a gravidade das doenças associadas à cardiopatia. A
aparência (ectoscopia) provê importantes informações a res-
peito do estado geral do paciente. Cianose, icterícia, palidez
cutânea e das mucosas, obesidade, dispneia, tremores e de-
formidades, por exemplo, são sinais que podem ser facilmen-
te reconhecidos. Alguns subsistemas devem ser minuciosa-
mente examinados, entre eles o pulmonar, o neurológico (fun-
ção motora e cognitiva), o renal (palidez, edemas, etc.), o
endócrino (hidratação, tireoide, etc.), o hematológico (peté-
quias, equimoses, fragilidade capilar, etc.) e, por fim, o cardi-
ovascular.

O exame cardiovascular deve ser completo, incluindo me-
dida da pressão arterial, avaliação dos pulsos venoso jugular,

Ramos LWF/Avaliação e manuseio do cardiopata para cirurgia não-cardíaca
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):10-20

carotídeo e periféricos, e ausculta cardíaca minuciosa. A ob-
servação do ritmo cardíaco facilmente detecta a presença de
arritmias. A avaliação dos pulsos periféricos e centrais é es-
sencial, visto que pode denunciar a presença de doença vas-
cular periférica, intimamente relacionada à doença coronária.
Uma vez suspeitada, a doença vascular periférica deve ser
investigada no período pré-operatório. A presença de tercei-
ra bulha (B3) indica sinal de falência ventricular esquerda e
está relacionada a pior prognóstico pós-operatório. A pre-
sença de turgência jugular indica elevação da pressão venosa
central, que pode denotar insuficiência cardíaca congestiva,
cor pulmonale ou hipervolemia.10 A observação de edema de
membros inferiores não necessariamente significa insuficiên-
cia cardíaca congestiva, a menos que distensão ou refluxo
hepatojugular estejam presentes. Ao perceber um sopro car-
díaco, o médico dever ter habilidade de definir se está diante
de um sopro orgânico ou funcional, visto que investigação
futura só é recomendada nos casos de sopros orgânicos. A
presença de estenose aórtica significativa ou de outras lesões
valvares graves eleva de forma substancial o risco desses pa-
cientes (Tabela 1).

A anamnese e o exame físico são de tal importância que
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deveriam nortear a solicitação dos exames pré-operatórios,
porém na prática clínica habitual os exames ditos pré-opera-
tórios (eletrocardiograma, radiografia de tórax e exames la-
boratoriais) são solicitados muitas vezes antes que a história
clínica e o exame físico tenham sido realizados. Em um estu-
do avaliando 316 pacientes portadores de hipertensão arteri-
al sistêmica como comorbidade isolada, o exame físico foi
capaz de predizer os resultados dos exames complementa-
res.11

COMUNICAÇÃO DOS ACHADOS À EQUIPE CIRÚRGICA

Uma parte importante da avaliação clínica pré-operatória
é a comunicação com o cirurgião, com o anestesista e com
toda a equipe. A avaliação deve ser feita de modo simplifica-
do, listando os diagnósticos e a classe funcional, de forma
quantitativa, e delineando os riscos percebidos para compli-
cações per e pós-operatórias. Essas informações devem ser a
base para determinar se o procedimento prosseguirá como
proposto ou se ocorrerá alguma modificação no plano cirúr-
gico.

RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO

A natureza e o porte do procedimento cirúrgico são fato-
res importantes na estimativa da probabilidade de complica-
ção em qualquer paciente, particularmente no cardiopata (Ta-
bela 2). Cirurgias vasculares são preditores de complicações
cardíacas, com taxas que podem exceder 5%, presumivel-
mente pela alta prevalência de doença coronária nesse grupo,

pelo tempo do procedimento e pelo substancial balanço de
fluidos que pode ser observado nessas intervenções.12 Alguns
estudos têm demonstrado que cirurgias intracavitárias (torá-
cica, abdominal, neurológica, etc.) também são acompanha-
das de maior risco cardiovascular.13,14

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Hipertensão arterial sistêmica
Hipertensão arterial é um dos mais comuns diagnósticos

na população adulta, com prevalência que excede 50% em
pacientes com mais de 65 anos de idade.15 Mesmo entre aque-
les pacientes sabidamente hipertensos e que estão sob trata-
mento, o controle da hipertensão não é satisfatório.6 Sabe-se
também que a hipertensão de longo prazo está relacionada a
danos em órgãos-alvo, como coração, rins e cérebro, que po-
dem não ter sido reconhecidos até o momento da avaliação
clínica pré-operatória. Em muitos casos a avaliação pré-ope-
ratória é o momento único para se reconhecer e tratar a hi-
pertensão arterial sistêmica e reconhecer os possíveis danos
aos órgãos-alvo.

Não é infrequente um paciente saudável que é submetido
a anestesia ter uma queda na pressão arterial durante a indu-
ção anestésica, seguida por resposta pressórica no momento
da intubação, estabilização durante a anestesia e outra eleva-
ção no momento da recuperação e extubação. Em um paci-
ente portador de hipertensão arterial sistêmica essas respos-
tas podem estar exacerbadas e causar complicações, particu-
larmente insuficiência coronária. Vários estudos16,17 têm de-
monstrado exagerada flutuação dos níveis pressóricos no in-

Tabela 2 - Estratificação do risco cardíaco de acordo com o procedimento6

Estratificação do risco Procedimentos

Alto (risco cardiovascular maior que 5%) Cirurgia vascular periférica
Cirurgia sobre grandes vasos ou aorta

Intermediário (risco cardiovascular entre 1% e 5%) Cirurgia intratorácica ou intra-abdominal
Endarterectomia carotídea
Cirurgia de cabeça e pescoço
Cirurgia ortopédica
Cirurgia de próstata

Baixo (risco cardiovascular abaixo de 1%) Procedimentos endoscópicos
Procedimentos superficiais (pele)
Cirurgia de catarata
Cirurgia de mama
Cirurgia ambulatorial
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traoperatório associada a alterações eletrocardiográficas com-
patíveis com isquemia miocárdica nesse subgrupo de pacien-
tes. Visto que isquemia miocárdica está relacionada a morbi-
dade e mortalidade pós-operatórias, o tratamento da hiper-
tensão arterial sistêmica antes do procedimento poderia me-
lhorar o desfecho pós-operatório. Entretanto, hipertensão
arterial sistêmica estágios I e II (pressão arterial sistólica
< 180 mmHg e pressão arterial diastólica < 110 mmHg) sem
alterações metabólicas ou cardiovasculares associadas não
possui evidência de vantagem do adiamento do procedimen-
to para o controle da pressão arterial.18 Porém, se existe tem-
po hábil o controle da pressão arterial deve ser perseguido no
período pré-operatório19.
Avaliação dos órgãos-alvo

A hipertensão arterial sistêmica está associada a doença
cardíaca, cerebrovascular ou renal, sintomática ou oculta. In-
suficiência cardíaca congestiva pode estar presente em de-
corrência de disfunções sistólica e, mais comumente, diastó-
lica do ventrículo esquerdo, o que eleva significantemente o
risco cirúrgico desse paciente.20 Na ausência de doença coro-
nária sintomática, a presença de hipertrofia ventricular es-
querda define um subgrupo de pacientes ambulatoriais com
risco aumentado de complicações cardiovasculares para ci-
rurgia vascular.21 Insuficiência renal é uma sequela comum da
hipertensão arterial sistêmica e esses pacientes devem ter sua
função renal avaliada. No índice de risco cardíaco original18 e
no revisado2236 níveis de creatinina acima de 2 aumentaram
significantemente o risco de complicações pós-operatórias.
Em relação ao subsistema cerebrovascular, o cuidado tam-
bém deve ser redobrado, certificando-se de que durante a re-
cuperação pós-anestésica nenhum dano cerebral ocorreu, par-
ticularmente naqueles em que oscilações da pressão arterial
foram observadas no intraoperatório.
Exames complementares

As diretrizes têm advogado a integração de fatores de
risco, tolerância ao esforço e risco inerente ao procedimento
na decisão de realizar futuros exames diagnósticos.6 Com base
nas informações descritas, a hipertensão é considerada um
fator de risco menor. A hipertensão arterial sistêmica como
comorbidade isolada deveria promover uma discussão sobre
a real necessidade de exames subsidiários nesses pacientes.
Um estudo avaliando 316 pacientes assintomáticos portado-
res de hipertensão arterial sistêmica como comorbidade iso-
lada demonstrou que quando o exame físico era normal 70%
dos pacientes tinham todos os exames complementares nor-
mais (eletrocardiograma, radiografia de tórax e exames labo-
ratoriais), e que quando eram alterados essas alterações não
impactaram de forma significante o desfecho. Isso sugere que
o exame físico pode ser um método simples de rastreamento

para a realização de exames pré-operatórios nesse subgrupo
específico de pacientes.11 Porém, se um eletrocardiograma
demonstra presença de onda Q indicativa de infarto agudo do
miocárdio silencioso ou se o paciente possui creatinina plas-
mática maior que 2 g/dl os riscos per e pós-operatórios se
elevam. Um indivíduo com baixa tolerância ao esforço e que
irá se submeter a intervenção com risco alto ou intermediário
também deverá ser avaliado com exames complementares.

Em resumo, pode-se dizer que pacientes com hipertensão
arterial sistêmica estágios I ou II que não possuem danos em
órgãos-alvo não necessitam retardar o procedimento cirúrgi-
co. Para os pacientes em estágio III existem evidências insu-
ficientes para determinar a melhor abordagem, embora alguns
autores têm recomendado o adiamento da cirurgia eletiva para
o adequado controle da pressão arterial.23,24 Para esse fim, os
betabloqueadores parecem ser altamente atrativos, visto que
doença coronária e hipertrofia ventricular esquerda estão co-
mumente associadas.17

Doença das artérias coronárias
Como na avaliação de outras afecções cardíacas, os três

mais importantes parâmetros que ajudam a determinar o ris-
co de morbidade e mortalidade cardiovascular em pacientes
submetidos a cirurgia não-cardíaca e, portanto, a determinar
a necessidade de exames adicionais e tratamento específico
antes e durante a cirurgia planejada são: 1) características
clínicas do paciente (angor estável ou instável, história de
doença coronária prévia tratada ou não); 2) risco cardiovas-
cular inerente ao procedimento cirúrgico programado (porte
da cirurgia); e 3) capacidade funcional do paciente (limiar
isquêmico). A combinação desses parâmetros definirá a ne-
cessidade de investigação funcional mais rigorosa no pré-ope-
ratório, seja daqueles indivíduos com doença coronária já
conhecida ou naqueles com significantes fatores de risco para
tal.
Exames complementares

As recomendações para a realização de provas funcionais
mudaram de forma significante na revisão americana de 2007,6

visto que novas evidências demonstraram que a
revascularização coronária pré-operatória pode não reduzir
os eventos cardiovasculares pós-operatórios e que o contro-
le da frequência cardíaca com uso de betabloqueadores pro-
vê significante proteção em pacientes selecionados25. Os se-
guintes grupos de pacientes podem se beneficiar dos exames
funcionais pré-operatórios: 1) pacientes com doença coronária
sintomática que serão submetidos a cirurgia vascular ou de
risco alto/intermediário; 2) pacientes assintomáticos com co-
nhecida doença coronária e capacidade funcional baixa ou
diabetes que serão submetidos a cirurgia vascular ou de risco
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alto/intermediário; e 3) pacientes com baixa capacidade fun-
cional e com três ou mais fatores de risco (Tabela 3) que
requerem cirurgia vascular26.
Cirurgia de revascularização miocárdica pré-operatória

O papel da revascularização coronária nesse subgrupo per-
manece sob debate.27 Essa controvérsia se deve em parte aos
diferentes aspectos fisiopatológicos do infarto agudo do mi-
ocárdio perioperatório. Estudos patológicos demonstraram
que a maioria dos infartos agudos do miocárdio não periope-
ratórios decorre de ruptura de placa e da consequente trom-
bose coronária, enquanto esse mecanismo é responsável ape-
nas pela metade dos infartos agudos do miocárdio no grupo
cirúrgico, sendo a outra metade decorrente de desequilíbrio
entre a oferta de oxigênio e a demanda gerada pelo estresse
cirúrgico.28,29 Os infartos agudos do miocárdio perioperatóri-
os estão relacionados a depressão do segmento ST, enquanto
supradesnível do segmento ST e desenvolvimento de onda Q
são incomuns.30 A cirurgia de revascularização miocárdica está
primariamente recomendada nos seguintes casos6: 1) pacien-
tes com angina estável e lesão significante de tronco de coro-
nária esquerda; 2) angina estável em pacientes triarteriais com
função ventricular reduzida; e 3) angina estável, biarterial,
com estenose significativa na artéria descendente anterior com
função ventricular reduzida ou isquemia presente nos testes
não-invasivos.
Angioplastia coronária

O manuseio perioperatório do paciente com recente in-

Tabela 3 - Fatores de risco que predizem morte cardíaca e infarto agudo do miocárdio não-fatal34

Condição clínica Exemplos

História de doença arterial coronária Infarto agudo do miocárdio prévio
Teste funcional positivo prévio
Uso de nitratos
Angina típica
Ondas Q no eletrocardiograma
Cirurgia ou angioplastia transluminal coronária prévia

História prévia de insuficiência cardíaca Edema pulmonar prévio
congestiva Presença de B3

Estertores bilaterais
Sinais radiológicos de congestão

História prévia de doença cerebrovascular Ataque isquêmico transitório prévio
Acidente vascular cerebral prévio

Diabetes melito
Insuficiência renal ‘Creatinina > 2 mg/dl

tervenção coronária é controverso e complexo. Embora o risco
de trombose tanto aguda (dentro de 30 dias da intervenção)
como tardia seja significantemente maior com os stents far-
macológicos (relacionada a sua menor taxa de endoteliza-
ção), o assunto é muito complexo. O tipo, o comprimento, o
número, a localização, o diâmetro do vaso, a proximidade de
bifurcações e as variáveis relacionadas ao paciente podem
influenciar o risco. Pacientes diabéticos são particularmente
predispostos a complicações tardias.

Para pacientes que possuem indicação de se submeter a
intervenção percutânea previamente a cirurgia não-cardíaca,
a escolha do tipo de procedimento a ser realizado (stent não-
farmacológico, stent farmacológico ou apenas angioplastia
transluminal coronária com balão) dependerá do tempo e do
risco de sangramento inerente ao procedimento proposto. Em
cirurgias com baixo risco de sangramento, o stent deve ser
indicado e a terapia antiplaquetária, continuada. Para proce-
dimentos com risco de sangramento moderado/significativo,
o tempo é que definirá a tomada de decisão: cirurgia entre
14-29 dias a opção é por angioplastia transluminal coronária
com balão; entre 30-365 dias, stent não-farmacológico; e aci-
ma de 365 dias, stent farmacológico.6

Para aqueles pacientes com angioplastia transluminal co-
ronária prévia, devem ser seguidas as seguintes recomenda-
ções6:
– angioplastia transluminal coronária com balão: retardar o

procedimento se possível por duas semanas e após esse
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prazo operar em uso de ácido acetilsalicílico;
– angioplastia transluminal coronária com stent não-farma-

cológico: adiar o procedimento se possível por quatro a
seis semanas e, após esse prazo, operar em uso de ácido
acetilsalicílico;

– angioplastia transluminal coronária com stent farmacológi-
co: adiar o procedimento por um ano e após esse prazo
operar em uso de ácido acetilsalicílico.

Cardioproteção farmacológica
Na tentativa de reduzir a morbidade e a mortalidade pós-

operatória, uma gama de fármacos tem sido explorada, entre
elas os betabloqueadores, as estatinas, os alfa-2 agonistas e
os bloqueadores dos canais de cálcio. Entre todas essas clas-
ses de drogas os betabloqueadores são os mais estudados.
Após a publicação dos resultados do estudo POISE31, que
avaliou a utilidade do metoprolol, a controvérsia sobre a uti-
lização dos betabloqueadores se intensificou. Esse estudo,
envolvendo mais de 8 mil pacientes, demonstrou que a utili-
zação de betabloqueador iniciado antes do procedimento ci-
rúrgico estava associada a redução de isquemia miocárdica
(infarto agudo do miocárdio não-fatal), porém a aumento da
mortalidade, particularmente por sépsis, e da ocorrência de
acidente vascular cerebral. Defensores e opositores da utili-
zação dos betabloqueadores têm se digladiado em diversos
editoriais.32,33 Pacientes portadores de doença coronária e em
uso de betabloqueador claramente deveriam manter o medi-
camento no perioperatório. Pacientes que possuem algum
dano na função ventricular não deveriam iniciar a utilização
de betabloqueadores no pré-operatório. Maior controvérsia
é encontrada em seu uso em pacientes com fatores de risco
para doença coronária (diabetes, hipertensão arterial sistêmi-
ca, doença vascular periférica e idade avançada, entre ou-
tros), muitos dos quais sequer têm adequada avaliação da
função ventricular. Até que essas controvérsias tenham sido
resolvidas, a mensagem que fica do estudo POISE é que a
administração de rotina de betabloqueadores no período pe-
rioperatório não é oportuna, o que coincide com a mensagem
das mais recentes diretrizes.

Além de sua ação hipolipemiante, as estatinas melhoram
a função endotelial, estabilizam a placa aterosclerótica e re-
duzem o processo inflamatório vascular, e, portanto, poderi-
am ser úteis no contexto perioperatório. As evidências atuais
estão baseadas em estudos do tipo coorte34 e em um estudo
randomizado35 com pequeno número de pacientes. Como o
momento mais adequado para o início da terapia, sua dura-
ção, a dose e o nível de colesterol de lipoproteína de baixa
densidade-alvo são desconhecidos, a maioria das diretrizes
possui apenas uma recomendação classe I, que são aqueles
pacientes que já estavam em uso da terapia. Recomendações

classe IIa incluem pacientes que serão submetidos a interven-
ção vascular. A diretriz brasileira recomenda o uso de estati-
na na cirurgia vascular.19

Vigilância pós-operatória para síndromes isquêmicas
agudas

Não raramente uma elevação isolada da troponina é erro-
neamente considerada como diagnóstico de infarto agudo do
miocárdio no contexto pós-operatório. Muitas condições
podem estar associadas à elevação da troponina, incluindo
sépsis, hipotensão, insuficiência renal, embolismo pulmonar,
insuficiência cardíaca congestiva e qualquer condição que
possa aumentar o estresse na parede ventricular. Após uma
cirurgia, é muito mais provável que a elevação da troponina
na ausência de sintomas isquêmicos ou alterações eletrocar-
diográficas seja causada por essas outras condições que por
infarto agudo do miocárdio. Por essa razão, a solicitação ro-
tineira de troponina não está recomendada para pacientes as-
sintomáticos e estáveis.6 Para aqueles pacientes com sinto-
mas sugestivos de isquemia ou aqueles que apresentam gran-
de preocupação clínica, eletrocardiogramas seriados parecem
ser a melhor estratégia para detectar isquemia, que, se for
comprovada, deve ser solicitada troponina36.

Insuficiência cardíaca
A presença de história, sinais ou sintomas de insufici-

ência cardíaca congestiva detectados nos pacientes duran-
te a avaliação pré-operatória é fator de risco independente
para complicações cardiovasculares no intra e no pós-ope-
ratório. Em um dos primeiros índices de risco cardíaco
publicados18, sinais clínicos de insuficiência cardíaca con-
gestiva incluindo B

3
 ou distensão venosa jugular foram os

mais significantes preditores de complicações pós-opera-
tórias. No índice de risco cardíaco revisado22, insuficiên-
cia cardíaca congestiva foi tanto preditora como compli-
cação importante. Outros modelos também têm definido
insuficiência cardíaca congestiva como preditora de even-
tos perioperatórios e o grau funcional parece se relacionar
com a gravidade das complicações3.

O diagnóstico clínico pré-operatório de insuficiência car-
díaca congestiva tem suscitado discussões. No estudo de
Detsky et al.38, a concordância interobservador para presen-
ça de B

3
 e distensão venosa jugular foi baixa (Kappa 0,42 e

0,50, respectivamente), denotando a necessidade de tornar
mais objetiva essa pesquisa. Embora pareça ser muito acessí-
vel e potencialmente útil para avaliação pré-operatória, a eco-
cardiografia possui valor prognóstico limitado como exame
de rotina e pouco acrescenta quando associada aos modelos
de risco. Em um estudo39 com 570 pacientes, o grau de dis-
função sistólica do ventrículo esquerdo estava apenas margi-
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nalmente associado a desfechos cardiovasculares significati-
vos. O maior risco de complicações foi observado no grupo
com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) no re-
pouso menor que 35%. Não existe recomendação classe I
para a estimativa da função ventricular esquerda em repouso
nesse subgrupo. Em pacientes com dispneia de origem des-
conhecida ou naqueles com história de insuficiência cardíaca
congestiva que apresentaram alguma alteração no quadro clí-
nico recentemente, pode ser realizada uma estimativa da fun-
ção ventricular (classe IIa).6 Talvez a utilização do peptídeo
natriurético tipo B nesse contexto possa ter alguma validade,
pela íntima relação com a elevação da tensão na parede ven-
tricular, porém nenhum estudo com esse objetivo específico
foi realizado.

Ainda não estão bem elucidados os possíveis fatores de
risco que possam influenciar o aparecimento de insuficiência
cardíaca congestiva no pós-operatório. Mangano et al.40 ob-
servaram que história de arritmia, diabetes, tempo de aneste-
sia e cirurgia vascular estavam associados ao desenvolvimen-
to de insuficiência cardíaca congestiva no período pós-ope-
ratório. Em outro estudo41, o risco de insuficiência cardíaca
congestiva estava limitado a pacientes com sintomas prévios
de doença cardíaca, particularmente àqueles com diabetes.

Teoricamente, existem dois potenciais momentos em
que a insuficiência cardíaca congestiva pode se manifes-
tar: no pós-operatório imediato, pelo tempo do procedi-
mento, oscilações da pressão arterial, risco de isquemia
miocárdica e infusão de líquidos; e no segundo e terceiro
dias de pós-operatório, visto que nesses momentos ocorre
maior reabsorção de fluidos do terceiro espaço, particu-
larmente em cirurgias maiores, apesar de poder ocorrer
mais tarde. Em um estudo40, 48% dos casos ocorreram após
o terceiro dia de pós-operatório.

Em resumo, pacientes com insuficiência cardíaca conges-
tiva possuem risco aumentado de complicações pós-operató-
rias e deveriam ser minuciosamente avaliados e ter sua doen-
ça maximamente compensada previamente ao procedimento,
por meio de otimização medicamentosa. A utilização de pro-
vas funcionais não necessariamente melhora a segurança para
o procedimento. Se a etiologia é isquêmica, esses exames po-
dem definir a necessidade de revascularização. A evolução
pós-operatória dos pacientes de alto risco deve ser feita em
unidade de terapia intensiva sob rígida vigilância, especial-
mente no que se refere ao manuseio de volume.

Doença valvar
Anormalidades nas valvas cardíacas manifestas por um

sopro ou ruídos anormais são relativamente comuns durante
a avaliação clínica pré-operatória. Na presença de sopro car-

díaco, o médico deve ser capaz de discernir a possível origem
orgânica ou funcional e a real necessidade de profilaxia para
endocardite ou investigação futura. As lesões denominadas
de barreira, particularmente a estenose aórtica e mitral, de-
vem merecer atenção especial, visto que esse paciente possui
maior dificuldade de alterar o débito cardíaco de acordo com
as demandas que ocorrem durante a anestesia e o estresse
cirúrgico. As lesões valvares regurgitantes possuem maior im-
portância quando são acompanhadas de sinais e sintomas de
congestão.

Estenose aórtica grave é um fator de risco independente
para morbidade e mortalidade perioperatórias em pacientes
submetidos a cirurgia eletiva não-cardíaca.18,22 É recomendá-
vel que a cirurgia eletiva seja adiada ou cancelada e que a
troca valvar aórtica preceda o procedimento não-cardíaco.6

Naqueles casos em que a troca valvar não pode ser realizada
(risco cirúrgico elevado, recusa do paciente ou cirurgia não-
cardíaca de urgência) a cirurgia cardíaca pode ser realizada
acampando uma mortalidade em torno de 10%42. A realiza-
ção uma valvoplastia percutânea pode ser uma opção nesses
casos.6

Assim como os portadores de estenose aórtica, os paci-
entes com estenose mitral significante possuem “débito fixo”,
o que dificulta a adaptação do volume sistólico às alterações
significantes do volume de fluidos. Em pacientes com este-
nose mitral em ritmo sinusal ou não, o controle da frequência
cardíaca é de crucial importância, pela redução do enchimen-
to ventricular que ocorre com frequência cardíaca mais ele-
vada e pela consequente congestão pulmonar. Nas estenoses
leves e moderadas apenas o controle da resposta ventricular
é suficiente, diferentemente daqueles casos com orifício val-
var < 1 cm², em que o risco de congestão é iminente. Nesses
indivíduos a troca valvar ou valvoplastia por balão pode ser
benéfica previamente ao procedimento não-cardíaco de mais
alto risco43.

Nas lesões orovalvares regurgitantes (insuficiência aórti-
ca ou mitral), o maior determinante de complicações perio-
peratórias é a presença de sinais e sintomas de insuficiência
cardíaca congestiva. Diferentemente da estenose mitral, a in-
suficiência aórtica se beneficia com frequência cardíaca mais
elevada, visto que o volume regurgitante ocorre durante a
diástole. Drogas bradicardizantes deveriam ser banidas da
prescrição. O controle dos sinais e sintomas congestivos deve
ser feito previamente à liberação para o procedimento cirúr-
gico não-cardíaco.
Manuseio da anticoagulação

Muitos dos pacientes com afecções orovalvares necessi-
tam de anticoagulação plena, seja pela presença de arritmias
seja pela presença de próteses. Quando um procedimento ci-
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rúrgico está para ser realizado, o equilíbrio entre risco de san-
gramento e risco de fenômenos tromboembólicos deve ser
muito bem avaliado.

Em pacientes com prótese valvar mecânica e/ou fibrila-
ção atrial está recomendada a troca do anticoagulante oral
por dose terapêutica de heparina de baixo peso molecular ou
heparina não-fracionada venosa (HNF) cinco dias antes do
procedimento. É mais interessante que o procedimento seja
realizado ambulatorialmente com heparina de baixo peso mo-
lecular ao invés de heparina não-fracionada com o paciente
internado. Para aqueles pacientes que estão recebendo hepa-
rina de baixo peso molecular a última dose (1/2) deve ser
administrada 24 horas antes do procedimento, e 4 horas para
aqueles em uso de heparina não-fracionada venosa. Para os
casos de baixo risco de sangramento esse regime deve retor-
nar 24 horas após a cirurgia e 48-72 horas nos casos de risco
moderado/alto44. O anticoagulante oral deve ser iniciado no
momento da decisão do retorno da anticoagulação no pós-
operatório.
Profilaxia para endocardite

Indivíduos com sopro cardíaco mas sem cardiopatia es-
trutural não necessitam de profilaxia, da mesma forma que
aqueles com prótese valvar mecânica sem regurgitação ou
espessamento valvar. Diferentemente, pacientes portadores
de doença valvar cardíaca estrutural, prótese valvar mecâni-
ca associada a regurgitação ou importante espessamento val-
var ou história prévia de endocardite deverão receber profi-
laxia para endocardite com diferentes regimes de drogas, na
dependência do sítio da intervenção45.

Distúrbios do ritmo cardíaco
Mais importante que o tipo e a frequência da arritmia é a

coexistência ou não de doença cardíaca estrutural e/ou sinto-
mas. Extrassístoles isoladas, em pares ou salvas em pacientes
assintomáticos não estão associadas a complicações cardio-
vasculares no período pós-operatório46. Arritmias com as
mesmas características, porém em indivíduos sintomáticos,
possuem implicações prognósticas distintas e merecem inves-
tigação e controle adequado.

Fibrilação atrial está presente não raras vezes durante a
avaliação clínica pré-operatória, particularmente em pacien-
tes idosos. Sua forma permanente geralmente está associada
à cardiopatia estrutural, que deve ser investigada e tratada.
Nesses casos, manter a resposta ventricular dentro dos limi-
tes normais é o mais recomendado.

Alguns estudos47,48 sugerem que o tratamento com beta-
bloqueador pode reduzir a mortalidade e a incidência de com-
plicações cardiovasculares durante o procedimento nesse
subgrupo.

Distúrbios da condução
Bloqueios intraventriculares unifasciculares (bloqueio de ramos

direito e bloqueio de ramo esquerdo) e bifasciculares (bloqueio de
ramo direito + BDASE/BDIPE) em pacientes assintomáticos rara-
mente evoluem para bloqueios de mais alto grau em decorrência do
procedimento cirúrgico, e não necessitam de maiores investigações.

Bloqueio da condução atrioventricular de menor risco (bloqueio
atrioventricular-IG e bloqueio atrioventricular IIG tipo MI, particu-
larmente durante estimulação vagal) não está associado a complica-
ções no período pós-operatório. Diferentemente, aqueles portado-
res de bloqueios considerados de alto risco devem ser tratados ade-
quadamente ainda no período pré-operatório.

Dispositivos de estimulação cardíaca artificial
A maior preocupação da equipe cirúrgica em pacientes

portadores de marca-passo definitivo é a possibilidade de in-
terferência do bisturi elétrico com a estimulação artificial. Nos
marca-passos ditos de demanda, em que a estimulação só
ocorre após determinado tempo caso não haja impulso nati-
vo, a corrente elétrica produzida pelo eletrocautério pode ser
“interpretada” pelo eletrodo ventricular como um impulso
nativo e com isso provocar inibição temporária ou perma-
nente do sistema. Marca-passos recém-colocados, se possí-
vel, devem aguardar cerca de 60 dias para a realização da
intervenção cirúrgica19. Esse período é necessário para que
haja cicatrização completa tanto do local de fixação do ele-
trodo como da loja do gerador. Dispositivos com suspeita de
mau funcionamento ou próximo de limite temporal devem
ser submetidos a completa avaliação do sistema de estimula-
ção, determinando-se a necessidade de troca do gerador ou
de reprogramação. Se durante o procedimento cirúrgico forem
observadas interferências significantes com o sistema de estimu-
lação, um ímã deve ser colocado sobre o gerador no momento
em que o bisturi elétrico é acionado. A monitorização do ritmo
cardíaco e da oximetria de pulso deve ser contínua.

Naqueles indivíduos portadores de desfibrilador-cadiover-
sor implantável, estão recomendadas avaliação rigorosa e a
presença de um especialista na sala de cirurgia.19
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Os clínicos reconhecem bem a importância e os fatores de risco para
a ocorrência de complicações cardíacas no período pós-operatório,
mas subestimam as complicações pulmonares pós-operatórias. Elas
são muito importantes na análise do risco cirúrgico de doentes que
serão submetidos a cirurgias não-cardiotorácicas, porque, além de
tão prevalentes quanto as complicações cardíacas, aumentam a
morbidade e a mortalidade, o tempo de permanência hospitalar e,
consequentemente, os custos. Fatores de risco relacionados ao pro-
cedimento operatório são mais importantes que os relacionados ao
doente para predizer eventos pulmonares pós-operatórios, mas os
clínicos devem avaliar ambos. O reconhecimento desses fatores é
essencial para a prescrição de estratégias com reconhecida capaci-
dade de reduzir a ocorrência dessas complicações pulmonares. As
estratégias incluem otimização das doenças pulmonares crônicas e
abstinência tabagística no pré-operatório e manobras de expansão
pulmonar, controle da dor e mobilização precoce do leito no pós-
operatório.

Descritores: Avaliação de risco. Complicação pulmonar pós-ope-
ratória. Cirurgia não-cardiotorácica.

PREOPERATIVE PULMONARY EVALUATION OF NON-CARDIAC

SURGERY WITHOUT PULMONARY RESECTION

Clinicians are very conscious of the importance and of the risk fac-
tors for postoperative cardiac complications, but underestimate the
role of postoperative pulmonary complications. They play an im-
portant role in the surgical risk of patients undergoing non-cardio-
thoracic surgery. Postoperative pulmonary complications are as pre-
valent as cardiac complications and increase morbidity, mortality,
length of hospital stay and consequently, costs. Procedure-related
risk factors are more important than patient-related risk factors to
predict postoperative pulmonary events, but clinicians should as-
sess both. Recognizing these factors is essential to establish strate-
gies of proven benefit to reduce postoperative pulmonary complica-
tions. Such strategies include optimizing the management of chro-
nic lung conditions and smoking cessation in the preoperative peri-
od and lung expansion maneuvers, pain control and early mobiliza-
tion in the postoperative period.

Key-words: Risk assessment. Postoperative pulmonary complica-
tion. Non-cardiothoracic surgery.
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A avaliação pré-operatória pulmonar tem como obje-
tivo identificar doenças ou condições que possam
 contribuir para o desenvolvimento de complica-

ções pulmonares pós-operatórias, estratificar o risco do
procedimento operatório, instituir medidas profiláticas para
reduzir esse risco e evitar seu cancelamento ou adiamen-
to.

Considera-se complicação pulmonar pós-operatória
aquela que ocorre até 30 dias após um procedimento ope-
ratório e que contribui diretamente para a morbidade ou
que prolonga a permanência do doente no hospital.1 Fa-
zem parte dessa conceituação as infecções, incluindo bron-
quite purulenta e pneumonia, atelectasia indutora de sin-
tomas respiratórios, ventilação mecânica prolongada (por
mais de 48 horas), insuficiência respiratória aguda, bron-
coespasmo e exacerbação de qualquer doença pulmonar
crônica.2 Na maioria dos estudos, tromboembolismo pul-
monar e edema pulmonar não são considerados complica-
ções pulmonares pós-operatórias.

INCIDÊNCIA DAS COMPLICAÇÕES PULMONARES

PÓS-OPERATÓRIAS

Varia entre 2% e 70%,2-5 e essa ampla faixa se deve em
parte à seleção de doentes e aos fatores de risco analisados
em cada estudo.2,3,5 Outro fator, de grande importância, é a
divergência na definição de complicações pulmonares pós-
operatórias entre os diversos estudos. Exemplo desse fato é
que alguns incluem como complicação atelectasia sem reper-
cussão clínica, ao passo que outros definem como complica-
ção só a atelectasia indutora de sintomas e com evidência
clínica e radiológica de colapso alveolar.

No pós-operatório, as complicações pulmonares são tão
comuns quanto as complicações cardíacas, e determinam au-
mento significante de permanência hospitalar.4 Em estudo
sobre complicações cardiopulmonares após cirurgias abdo-
minais, as complicações pulmonares somaram 59%, as cardí-
acas somaram 15% e 26% dos doentes tiveram ambas as com-
plicações, mas foram as pulmonares que estiveram associa-
das com maior permanência hospitalar (22,7 dias vs. 10,4
dias; p = 0,001).4

Idosos que desenvolvem uma única complicação pulmo-
nar pós-operatória durante sua permanência no hospital au-
mentam a chance de mortalidade nos três primeiros meses
após a cirurgia.5

No estudo de Dimick et al.6 sobre custos hospitalares das
complicações pós-operatórias, as pulmonares foram as que
consumiram mais recursos, seguidas pelas complicações trom-
boembólicas, cardiovasculares e infecciosas.

FISIOPATOLOGIA DAS COMPLICAÇÕES

PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS

A ocorrência de complicação pulmonar pós-operatória está
associada a um conjunto de alterações nos volumes e capaci-
dades pulmonares resultantes principalmente de uma disfun-
ção diafragmática que começa no procedimento operatório e
se estende por vários dias.

A disfunção diafragmática, resultado de um reflexo inibi-
tório do frênico, ocorre no pós-operatório principalmente de
cirurgias torácicas e abdominais altas e leva a um padrão res-
tritivo, com queda de até 60% da capacidade vital e de 30%
da capacidade residual funcional no primeiro dia de pós-ope-
ratório.7,8 Por esse motivo, no pós-operatório o doente respi-
ra mais rapidamente, com volume corrente menor, é incapaz
de inspirar profundamente e tossir eficazmente, acumulando
secreções e piorando a troca gasosa. A recuperação dessas
capacidades ocorre entre o sétimo e décimo quarto dias de
pós-operatório.8

Nas cirurgias abdominais baixas a alteração da capacida-
de vital é bem menor e a recuperação é mais rápida, ao passo
que cirurgias de extremidades e superficiais não são associa-
das com anormalidades nos volumes pulmonares.

A redução da capacidade residual funcional abaixo do vo-
lume de fechamento, aquele em que as vias aéreas sofrem
colapso e não participam mais das trocas gasosas, leva ao
aparecimento de atelectasias, resultando em áreas de baixa
relação ventilação/perfusão com consequente hipoxemia.8,9

A essas alterações somam-se dor motivada pelo trauma
cirúrgico, incisões musculares e lesões de nervos, efeito res-
tritivo dos curativos, distensão gasosa, efeitos residuais dos
anestésicos e posição assumida pelo doente no leito, em ge-
ral o decúbito dorsal. Nas cirurgias torácicas pode haver ain-
da irritação pleural pela colocação de drenos e, ocasional-
mente, fratura de costelas.9

A anestesia geral, por si só, determina queda na capacida-
de residual funcional, pelo aparecimento de microatelectasi-
as em mais de 90% dos doentes submetidos a anestesia, e sua
resolução ocorre geralmente em 24 horas. São essas microa-
telectasias responsáveis pela maioria dos eventos hipoxêmi-
cos no período perioperatório.10

AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

A avaliação depende fundamentalmente da história clíni-
ca e do exame físico do doente, que permitem a busca siste-
mática de fatores de risco para o desenvolvimento de compli-
cações, didaticamente divididos em cirúrgicos e próprios do
doente. A solicitação de exames complementares deverá ser

Santos LP et al./Avaliação pulmonar pré-operatória em cirurgias não-cardíacas e sem ressecção pulmonar
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guiada por esses achados e não apenas por uma rotina.
Na história, a dispneia é um sintoma comum a várias con-

dições e deve ser diferenciada. Dispneia pode ser intermiten-
te na asma, recorrente na insuficiência cardíaca congestiva
ou persistente na doença pulmonar obstrutiva crônica e na
doença intersticial. Taquipneia pode ocorrer em doença in-
tersticial e respiração pesada, em descondicionamento físico.

Doentes encaminhados para avaliação devem ser sempre
questionados de forma sistematizada sobre a frequência e a
intensidade de sintomas pulmonares, exacerbações de doen-
ças pulmonares crônicas, uso de medicações de manutenção
e de resgate, e número de visitas à emergência e de interna-
ções hospitalares no último ano de causa pulmonar. Necessi-
dade de ventilação mecânica durante exacerbações pregres-
sas, ocorrência de complicações pulmonares em procedimen-
tos operatórios anteriores, exposição ocupacional e carga ta-
bágica são igualmente importantes na anamnese.

Fatores de risco cirúrgico
Ao contrário do que ocorre com as complicações cardía-

cas, os fatores de risco mais importantes para predizer a ocor-
rência de complicação pulmonar pós-operatória relacionam-
se ao procedimento operatório e não ao doente. Como esses
fatores podem ser imutáveis, identificá-los pode servir ape-
nas para estratificar o risco e melhorar os cuidados periope-
ratórios.11

O sítio da cirurgia é o principal fator de risco relacionado
com o procedimento e a incidência de complicação pulmonar
pós-operatória é inversamente proporcional à distância entre

a incisão cirúrgica e o diafragma. Em revisão sistemática da
literatura constatou-se que a cirurgia de maior risco é a de
correção de aneurisma de aorta abdominal, seguida pelas ci-
rurgias torácicas, abdominais, de cabeça e pescoço, neuroci-
rurgias e cirurgias vasculares. Cirurgias ginecológicas, uro-
lógicas e de quadril são consideradas de baixo risco12 (Tabela
1).

As taxas de complicação pulmonar pós-operatória, nessa
mesma revisão, foram de 19,7% para cirurgia abdominal alta,
de 14,2% para qualquer cirurgia abdominal, e de 7,7% para
abdominal baixa.12

A mortalidade após esofagectomia variou de 4% a 17%
em uma revisão de literatura, sendo o desenvolvimento de
complicação pulmonar o fator que mais contribuiu para a mor-
bidade e a mortalidade.13 Em toracotomias convencionais, a
perda de função pulmonar pode ser muito ampla (50% + 35%),
havendo estudos que demonstram que com procedimentos
torácicos videoassistidos a perda funcional pode ser menor e
a recuperação, mais rápida.14,15 Esse não é um resultado unâ-
nime e um estudo sobre perdas funcionais em videopleuros-
copia, realizado na Disciplina de Pneumologia da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp), demonstrou perdas sig-
nificantes na função pulmonar comparáveis às observadas em
uma cirurgia convencional.16

A revisão sistemática do American College of Physicians
(ACP) concluiu que há uma tendência não-significativa favo-
recendo os procedimentos videoassistidos, porém a maioria
dos estudos incluídos nessa revisão não apresentou poder
estatístico suficiente para detectar diferenças nas taxas de

Tabela 1 - Risco de ocorrência de complicações pulmonares de acordo com as características do procedimento ope-
ratório realizado

Fator de risco Razão de chance Intervalo de confiança

Local da cirurgia:
- Aórtica 6,90 2,74-17,36
- Torácica 4,24 2,89-6,23
- Abdominal 3,01 2,43-3,72
- Abdominal alta 2,91 2,35-3,60
- Neurocirurgia 2,53 1,84-3,47
- Cabeça e pescoço 2,21 1,82-2,68
- Vascular 2,10 0,81-5,42

Cirurgia de emergência 2,21 1,57-3,11
Cirurgia acima de 3 a 4 horas 2,26 1,47-3,47
Anestesia geral 1,83 1,35-2,46
Transfusão de sangue > 4 unidades 1,26 1,26-1,71
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complicações pulmonares pós-operatórias17. É preciso lem-
brar que pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
grave podem ter efeitos adversos induzidos pelo pneumope-
ritônio, como o aparecimento ou a piora de hipercapnia e
alterações hemodinâmicas por aumento da pressão intra-ab-
dominal.

Procedimentos cardíacos, por esternotomia mediana ou
outra toracotomia, também levam a grandes alterações funci-
onais respiratórias e apresentam taxas de complicações pul-
monares pós-operatórias consideráveis. Os problemas pul-
monares no pós-operatório incluem inclusive os relaciona-
dos à disfunção cardíaca, como edema pulmonar e insuficiên-
cia cardíaca congestiva18. Doentes submetidos a cirurgia de
revascularização miocárdica com pontes de artéria torácica
interna e pleurotomia têm maior perda funcional que os que
realizam cirurgia com pontes de safena, e levam mais tempo
para retornar a seus valores funcionais pré-operatórios.19,20

Entretanto esse fato parece não ter impacto na evolução clí-
nica e no tempo de internação.20 Além disso, as cirurgias rea-
lizadas com circulação extracorpórea induzem resposta in-
flamatória e dano endotelial pulmonar, cujas consequências
podem ser uma resposta transitória leve até uma disfunção
orgânica ameaçadora da vida.21,22

Nas cirurgias de correção de escoliose, a perda funcional
transitória pode chegar a 60%. Esse valor é muito significan-
te, pois a escoliose é uma deformidade que a longo prazo
produz áreas de atelectasia, atrofia irreversível pulmonar, le-
vando a hipoventilação alveolar e, nos casos mais graves, a
insuficiência respiratória crônica e hipertensão pulmonar. Por-
tadores de escoliose com capacidade vital menor que 40% e
pressões inspiratórias e expiratórias máximas inferiores a
30 cm H

2
O podem necessitar de ventilação mecânica por tem-

po mais prolongado, pelo intenso agravo em sua função pul-
monar de base.23

Aspiração é uma complicação frequente após cirurgia de
cabeça e pescoço, e pode ocorrer em mais de 94% dos casos
naquelas realizadas na base da língua.24 Doentes que reque-
rem traqueostomia têm incidência de complicações pulmona-
res pós-operatórias em mais de 50% dos casos, mesmo com
uso de antibiótico profilático.25,26 Em estudo sobre fatores de
risco para ocorrência de pneumonias no pós-operatório de
laringectomias, o grupo de doentes que tiveram pneumonia
nos primeiros sete a nove dias de pós-operatório, e que ainda
não tinham voltado a deglutir, foi comparado ao grupo de
doentes que apresentaram pneumonia após terem restaurado
alimentação via oral. No primeiro grupo os fatores de risco
associados foram idade > 60 anos e índice de massa corporal
acima de 30 kg/m², ao passo que no segundo grupo o desen-
volvimento de pneumonia estava associado ao tipo de larin-
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gectomia e ao sexo masculino.25

Procedimentos intracranianos apresentam taxas elevadas
de complicações pulmonares pós-operatórias e em estudo re-
alizado na Escola Paulista de Medicina (EPM) observou-se
queda dos volumes e das capacidades pulmonares compará-
vel à que ocorre em procedimentos abdominais.27 A incidên-
cia de complicações pulmonares pós-operatórias e mortali-
dade, em um grupo com 236 pacientes neurocirúrgicos, foi,
respectivamente, de 24,6% e 10%. A complicação pulmonar
pós-operatória mais frequente foi traqueobronquite purulen-
ta (42%), seguida de pneumonia (26%) e broncoespasmo
(25%).28

Procedimentos operatórios em regime ambulatorial são
considerados de baixo risco para a ocorrência de complica-
ções pulmonares pós-operatórias. Estudo com 17.638 doen-
tes operados em regime de hospital-dia ou em ambulatório
demonstrou que comorbidades como hipertensão arterial, obe-
sidade, tabagismo, asma e refluxo gastroesofágico foram prog-
nosticadoras de complicações intra e pós-operatórias.29 Nes-
ses procedimentos, os doentes devem suportar decúbito bai-
xo e não devem tossir, pois com tosse vigorosa há risco de
ruptura de veias subconjuntivais, nasais, anais, herniações,
refluxo gastroesofágico, deiscências de suturas, edema larín-
geo e exacerbação de asma.

Broncoscopia, apesar de ser um procedimento de peque-
no porte, apresenta risco aumentado em pacientes portado-
res de hiper-reatividade brônquica, pois, assim como a intu-
bação orotraqueal, pode induzir broncoespasmo nesses do-
entes.

Outros fatores de risco cirúrgico incluem a experiência da
equipe cirúrgica, a emergência do procedimento e sua dura-
ção, sendo os procedimentos que duram mais de três a qua-
tro horas os que acarretam maior risco. Ao comparar-se a
anestesia geral com a epidural ou espinhal há divergência en-
tre os estudos, sendo a razão de chance para complicação
pulmonar pós-operatória maior na anestesia geral12 (Tabela
1).

Fatores de risco associados ao doente
A idade é um importante preditor de risco. O risco au-

menta a partir de 50 anos a cada 10 anos progressivamente.
Um doente com idade entre 70 e 79 anos tem risco para de-
senvolver complicação pulmonar pós-operatória quase qua-
tro vezes maior que os doentes com menos de 70 anos.12

A classificação de risco da American Society of Anesthe-
siologists (ASA) igual ou maior que 2 também eleva o risco
de complicação pulmonar pós-operatória.12 A escala de esta-
do físico de ASA criada em 1941 associa-se com morbidade e
mortalidade atribuída a anestesia e cirurgia (Tabela 2). Por
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ser uma escala simples e de fácil aplicação, tem sido ampla-
mente usada no mundo.30

O tabagismo leva a modesto aumento de risco de compli-
cação pulmonar pós-operatória.12 Os tabagistas são mais sus-
cetíveis a complicações, por terem maior produção e menor
depuração de muco brônquico, maior sensibilidade das vias
aéreas superiores com maior risco para laringoespasmo e bron-
coespasmo, alteração no surfactante, mais acessos de tosse
na anestesia e mais dessaturação com maior probabilidade de
infecção na ferida cirúrgica.31 O tabagismo também afeta ne-
gativamente o fluxo coronário e causa disfunção endotelial,
hipertensão, taquicardia e isquemia.31 A carga tabágica e o
tempo de abstinência podem influenciar a sensibilidade e a
reatividade da árvore traqueobrônquica.32

Várias comorbidades se associam ao desenvolvimento de
complicação pulmonar pós-operatória e parece existir uma
preferência dos autores para medidas que integrem as várias
condições comórbidas.12 Insuficiência cardíaca congestiva é
um preditor importante de complicação pulmonar pós-ope-
ratória, com razão de chance maior que a própria doença
pulmonar obstrutiva crônica.12

A obesidade mórbida se acompanha de redução dos volu-
mes pulmonares e alterações da relação ventilação/perfusão,
que podem se acentuar com a anestesia geral e a cirurgia.
Obesos são mais propensos a desenvolver colapso das vias
aéreas periféricas e atelectasias, infecções na ferida cirúrgica
e eventos tromboembólicos.31 No entanto, obesidade não se
mostrou fator de risco significante na revisão sistemática do
ACP.12

Portadores de síndrome da apneia obstrutiva do sono têm
taxa aumentada de comorbidades, incluindo diabetes, hiper-
tensão, fibrilação atrial, bradiarritmias, arritmias ventricula-
res, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, dano
endotelial, hipertensão arterial pulmonar, insuficiência coro-

Tabela 2 - Primeira classificação da American Society of Anesthesiologists de risco operatório

Classe Distúrbio sistêmico Mortalidade

1 Saudável; só a doença cirúrgica 0,08
2 Doença sistêmica leve 0,27
3 Doença sistêmica grave, não incapacitante 1,80
4 Doença sistêmica grave, incapacitante,

ameaça constante à vida 7,80
5 Moribundo, sem expectativa de vida em

24 horas com ou sem cirurgia 9,40

nária e infarto do miocárdio. O risco de ocorrência de even-
tos respiratórios imediatamente após a cirurgia, incluindo hi-
poxemia e intubação não planejada, encontra-se aumentado
nesse grupo.12 Também são potenciais complicações obstru-
ção das vias aéreas, taquiarritmias, atelectasia, pneumonia,
isquemia miocárdica e hospitalização prolongada.32 Os even-
tos cardiorrespiratórios consequentes a síndrome da apneia
obstrutiva do sono exacerbam-se no período perioperatório,
provavelmente pelos efeitos dos anestésicos e analgésicos no
controle ventilatório e no tônus da musculatura da via aérea
superior. Em registro da oximetria noturna domiciliar em
doentes com suspeita de síndrome da apneia obstrutiva do
sono durante a avaliação pré-operatória de cirurgias eletivas
verificou-se que aqueles que apresentaram mais de cinco epi-
sódios de dessaturação maior que 4% por hora tiveram taxa
significantemente maior de complicações cardiopulmonares
que os que apresentaram menos de cinco episódios de dessa-
turação [razão de chance (RC) de 7,2; intervalo de confiança
de 95% (IC 95%) 1,5-33,3; p < 0,012]33.

A suspeita de síndrome da apneia obstrutiva do sono deve
ocorrer na presença de história de roncos, sonolência diurna
excessiva, hipertensão arterial sistêmica, obesidade mórbida,
apneia presenciada por terceiros durante o sono e anormali-
dades orofaríngeas. Lembrar que a depressão respiratória pode
ocorrer tardiamente, entre o terceiro e o quarto dias de pós-
operatório, quando pode ser verificado rebote de sono REM.34

Asma bem controlada parece não ser um fator de risco
para complicação pulmonar pós-operatória12. No entanto, os
doentes com a doença fora de controle, isto é, com sintomas
recentes, uso de medicação de resgate, visitas ao hospital nos
30 dias prévios e sibilância no perioperatório, têm risco au-
mentado de complicação pulmonar pós-operatória. A intuba-
ção orotraqueal é um potente irritante das vias aéreas, e em
doentes com hiper-reatividade brônquica pode desencadear
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broncoespasmo grave e hipoxemia, que podem culminar com
dano cerebral e até mesmo óbito.32 Portanto antes de um pro-
cedimento eletivo não se deve poupar esforços para que o
asmático permaneça assintomático e com pico de fluxo expi-
ratório acima de 80% do previsto ou de seu melhor valor já
conseguido.32

Doença pulmonar obstrutiva crônica é um fator de risco
independente para complicação pulmonar pós-operatória em
cirurgias torácicas e não-torácicas.3,35,36 Em um estudo inclu-
indo doentes submetidos a cirurgias abdominal e torácica de
grande porte, as taxas de complicações pulmonares pós-ope-
ratórias (23% vs. 4%) e de mortalidade foram maiores no
grupo com doença pulmonar obstrutiva crônica grave, quan-
do comparados com o grupo sem doença pulmonar obstruti-
va crônica.3 Em cirurgias torácicas,35,36 quanto maior a gravi-
dade da doença pulmonar obstrutiva crônica maior é o risco,
e talvez por isso o VEF

1
 seja um bom preditor de complica-

ção pulmonar pós-operatória nesses casos.36 Entretanto, em
cirurgias não-torácicas não há essa associação, assim como
não há grau de disfunção pulmonar que constitua contraindi-
cação para cirurgias não-torácicas.32

Doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica têm al-
tas taxas de mortalidade e morbidade no pós-operatório pre-
coce e tardio de revascularização miocárdica. Portadores de
doença pulmonar obstrutiva crônica e VEF

1
 abaixo de 1,25 l

tiveram taxa de óbito sete vezes maior e taxa de sobrevida de
42%, quando comparados a portadores de VEF

1
 acima de

1,25 l, durante nove anos de seguimento. Arritmia foi a maior
causa de óbito (62%).36

O benefício da cirurgia e seus riscos devem sempre ser
contrapostos à evolução natural da doença de base, mesmo
em pacientes de alto risco. Na revisão do ACP, o risco de
complicação pulmonar pós-operatória associado a doença pul-
monar obstrutiva crônica é menor que o associado a idade
avançada, insuficiência cardíaca congestiva e classe da ASA
acima de 2.12,32

Portadores de doenças intersticiais pulmonares têm au-
mento da taxa de mortalidade em biópsia de pulmão se
tiverem graus três ou quatro de dispneia. Esses pacientes
podem também evoluir com hipertensão arterial pulmo-
nar. A hipertensão arterial pulmonar, por sua vez, aumenta
a taxa de complicações após cirurgias a despeito de sua
causa. Seu pior prognóstico decorre do risco de falência
ventricular direita, colapso hemodinâmico, e dependência
de ventilador.2

Outros fatores de risco inerentes ao doente são: depen-
dência total ou parcial para atividades da vida diária, altera-
ção do sensório, inabilidade de subir dois andares de escada,
etilismo e uso crônico de corticoide12 (Tabela 3). Doenças
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neuromusculares, como miastenia gravis, que podem cursar
com redução dos volumes pulmonares, também devem ser
avaliadas no pré-operatório, visando a estimar o risco de com-
plicações pulmonares pós-operatórias.

Exames complementares
Radiografia torácica

A diretriz do ACP recomenda que a radiografia torácica
seja solicitada na avaliação pré-operatória nas seguintes con-
dições: idade superior a 50 anos, presença de doença cardio-
pulmonar, cirurgias torácicas e abdominais altas, e correção
de aneurisma de aorta abdominal12. Anormalidades na radio-
grafia torácica aumentam com a idade, porém uma radiogra-
fia anormal adiciona pouco na identificação de doentes em
risco para complicação pulmonar pós-operatória. Em uma
meta-análise, na qual o exame foi solicitado de rotina no pré-
operatório de 14.390 doentes, em apenas 140 exames havia
anormalidades não esperadas e em 14 pacientes esse resulta-
do alterou a conduta perioperatória.37

Espirometria
Permite o diagnóstico de doenças obstrutivas e avalia a

resposta terapêutica. Nas cirurgias torácicas estratifica o ris-
co do paciente. Serve também para identificar doentes que se
encontram em risco aumentado para complicação pulmonar
pós-operatória, nos quais pode ser necessário manuseio mais
agressivo, inclusive indicação de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) no pós-operatório. O ACP recomenda que a espiro-
metria não seja usada como exame de rotina para prever com-
plicação pulmonar pós-operatória, já que não é superior à
história clínica e ao exame físico do paciente. Além disso,
não há, pela espirometria, risco proibitivo para realização de
cirurgia não-torácica.2,12,38 Considera-se, ainda, adequado so-
licitar a realização de espirometria nas seguintes situações:
cirurgia bariátrica, correção de cifoescoliose, portadores de
doenças neuromusculares e candidatos a anestesia geral, e
portadores de pneumopatia crônica candidatos a procedimen-
tos neurocirúrgicos por craniectomia.
Gasometria arterial

Está indicada em pneumopatas nos quais a espirometria
apresenta distúrbio moderado ou grave. PaCO

2
 acima de

45 mmHg é um achado frequente em pneumopatas graves e
aumenta o risco de complicação pulmonar pós-operatória,
podendo indicar a necessidade de UTI no pós-operatório, de-
pendendo da cirurgia proposta, além de um preparo pré-ope-
ratório mais agressivo desses doentes.2,39

Eletrocardiografia e ecocardiografia Doppler
Devem ser solicitadas em portadores de hipertensão

arterial pulmonar. O grau de hipertensão e a resposta
ao tratamento são importantes na condução desses pa-
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Tabela 3 - Risco de ocorrência de complicações pulmonares de acordo com as características do doente

Fator de risco Razão de chance Intervalo de confiança

Idade em anos
- 50-59 1,50 1,31-1,71
- 60-69 2,09 1,65-2,64
- 70-79 3,04 2,11-4,39
- acima de 80 5,63 4,63-6,85
Classificação ASA
- > II 4,97 3,34-7,10
- > III 2,55 1,73-3,76
Radiografia de tórax anormal 4,81 2,43-9,55
ICC 2,93 1,02-8,03
Arritmia 2,90 1,10-7,50
Dependência funcional
- Total 2,51 1,99-3,15
- Parcial 1,65 1,36-2,01
DPOC 1,79 1,44-2,22
Perda ponderal 1,62 1,17-2,26
Comorbidade 1,48 1,10-1,17
Tabagismo 1,26 1,01-1,56
Alteração sensorial 1,39 1,08-1,79
Uso de corticoide 1,33 1,12-1,58
Etilismo 1,21 1,11-1,32

ASA = American Society of Anesthesiologists; DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica; ICC = insuficiência cardíaca
congestiva.

cientes no perioperatório.
Exames laboratoriais

A dosagem de ureia acima de 30 mg/dl e de albumina sé-
rica menor que 3 mg/dl são preditores de risco de morbidade
e mortalidade.35

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Escores ou escalas de risco em pneumologia vêm sendo
utilizados desde a década de 1980. Inicialmente todas as es-
calas eram internacionais e só podiam ser utilizadas após va-
lidação local. A primeira escala validada em nosso meio foi a
de Torrington & Henderson40, uma escala aplicável em cirur-
gia geral que requer, em sua versão original, a realização de
espirometria, o que vai contra outros estudos, segundo os
quais os valores espirométricos pouco acrescentam aos da-
dos obtidos na história e no exame físico do doente (Tabela

4). A seguir, a partir de trabalhos realizados na Unifesp,
foi desenvolvida uma escala aplicável em cirurgias abdo-
minais altas41,42 e em neurocirurgia28, ambas considerando
a ocorrência de qualquer tipo de complicação pulmonar
(Tabela 5).

A literatura, entretanto, tem preferido trabalhar com o risco
de ocorrência de complicações maiores, pneumonia e insufi-
ciência respiratória aguda, por estarem associadas a maiores
taxas de mortalidade. Recentemente Arozullah et al.43,44 de-
senvolveram e validaram os maiores índices multifatoriais para
predizer a ocorrência de insuficiência respiratória aguda e
pneumonia no pós-operatório de cirurgias de grande porte
não-cardíacas, incluindo 181.109 doentes (Tabelas 6 e 7).
Essas escalas permitem aos clínicos reconsiderar a indicação
de cirurgia em doentes de alto risco e sugerir quais podem se
beneficiar de estratégias para reduzir o risco de complicação
pulmonar pós-operatória.12
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Tabela 4 - Escore e estimativa de risco para ocorrência de complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia
geral de Torrington & Henderson

Fator de risco Pontos

Espirometria CVF < 50% prev 1
VEF

1
/CVF 65-75% 1

50%-65% 2
< 50% 3
Idade > 65 anos 1
Obesidade mórbida peso > 150% ideal 1
Cirurgia torácica ou abdominal alta 2
Cirurgia abdominal baixa periférica 1
Doença pulmonar 1
Sintomas respiratórios 1
Tabagismo ativo nos últimos dois meses 1

Pontos Risco Complicações Óbitos

0-3 Baixo 6,1% 1,7%
4-6 Moderado 23,3% 6,3%
7-12 Alto 35% 11,7%

CVF = capacidade vital forçada.

Tabela 5 - Escore e estimativa de risco para ocorrência de complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia
abdominal alta

Pneumopatia ou
Grupo VEF

1
/CVF < 70% Comorbidades* TC > 210 min Risco

1 Ausente Ausente Ausente 14-19
2 Ausente Presente Ausente 21-25
3 Ausente Ausente Presente 20-25
4 Presente Ausente Ausente 27-28
5 Ausente Presente Presente 28-32
6 Presente Presente Ausente 37-35
7 Presente Ausente Presente 36-36
8 Presente Presente Presente 47-45

* Diabetes melito, hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia crônica.
CVF = capacidade vital forçada.

RECOMENDAÇÕES

Muitas estratégias utilizadas para reduzir a incidência de
complicação pulmonar pós-operatória foram reavaliadas ao
longo dos últimos anos e podem ser orientadas no período

pré, intra e pós-operatório.45,46

Pré-operatório
1. Cessação do tabagismo deve ser feita pelo menos dois meses
antes da cirurgia. O tempo ideal de abstinência é de dois me-
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Tabela 6 - Escore e estimativa de risco de insuficiência respiratória aguda no pós-operatório de cirurgias não-
cardíacas de grande porte

Fator de risco Pontos

Aneurisma de aorta abdominal 27
Torácica 21
Neurocirurgia, abdominal alta, vascular periférica 14
Cabeça e pescoço 11
Cirurgia de emergência 11
Albumina < 3 mg/dl 9
Ureia > 30 mg/dl 8
Estado funcional parcial ou totalmente dependente 7
DPOC 6
Idade:
- > 70 anos 6
- 60-69 anos 4

Classe Pontos Risco

1 < 10 0,5
2 11-19 2,2
3 20-27 5,0
4 28-40 11,6
5 > 40 30,5

DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica.

ses, pois a secreção brônquica pode aumentar por um a dois
meses após a abstinência. Esse fato poderia contribuir para o
aumento de complicação pulmonar pós-operatória em doen-
tes que pararam de fumar pouco tempo antes da cirurgia.12

Os efeitos benéficos vão se acumulando com tempo de absti-
nência: após 12 horas os níveis de monóxido de carbono de-
crescem, melhorando a liberação do oxigênio e sua utiliza-
ção; e em 48 horas os efeitos excitatórios da nicotina são
abolidos.31,32

2. Manter o doente assintomático ou em seu melhor estado
funcional31,45,46. Se houver evidência de exacerbação, esta deve
ser tratada prontamente com corticoides e antibióticos, se
infecciosa. Em se tratando de procedimento eletivo, deve-se
aguardar 30 dias após resolução da exacerbação. O trata-
mento de manutenção é o mesmo que o preconizado para
doentes não-cirúrgicos, ou seja, depende da gravidade da
doença e deve ser mantido até no dia da cirurgia. Doentes
que persistam com sintomas a despeito de maximização da

medicação e candidatos a procedimentos de moderado a gran-
de portes podem se beneficiar, embora sem comprovação ci-
entífica, de internação três a cinco dias antes do procedimen-
to para receber medicação via parenteral, receber broncodi-
latadores inalatórios em horários fixos e iniciar fisioterapia
respiratória. Doentes graves em uso de oxigenoterapia domi-
ciliar devem realizar qualquer procedimento operatório em
ambiente hospitalar, mesmo os de pequeno porte.
3. Portadores de hiper-reatividade brônquica, que serão sub-
metidos a anestesia geral e intubação orotraqueal, devem re-
ceber corticoterapia sistêmica via oral 5 dias antes do proce-
dimento e endovenosa no dia. Além disso, imediatamente antes
do procedimento, devem receber inalação com b2 de curta
ação e anticolinérgico em dose plena.31,39,47,48

4. Administrar uma dose maior de corticoide no dia da cirur-
gia para evitar insuficiência adrenal.49,50 Preconiza-se a dose
de 100 mg de hidrocortisona endovenosa ou equivalente a
cada oito horas, iniciando-se imediatamente antes da cirurgia
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Tabela 7 - Escore e estimativa de risco de pneumonia no pós-operatório de cirurgias não-cardíacas de grande porte

Fator de risco Pontos

Aneurisma de aorta abdominal 15
Torácica 14
Abdominal alta 10
Cabeça e pescoço 8
Neurocirurgia 8
Vascular 3
Idade:
- > 80 anos 17
- 70-79 anos 13
- 60-69 9
Estado funcional:
- Totalmente dependente 10
- Parcialmente dependente 6
Perda ponderal > 10% nos últimos 6 meses 7
História de DPOC 5
Anestesia geral 4
Alteração sensorial 4
História de AVC 4
Ureia:
- < 8 mg/dl 4
- 22-30 mg/dl 2
- > 30 mg/dl 3
Transfusão de sangue > 4 unidades 3
Cirurgia de emergência 3
Uso crônico de corticoides 3
Tabagismo atual e último ano 3
Ingesta alcoólica > 2 doses/dia nas últimas
duas semanas 2

Classe Pontos Risco

1 0-15 0,24
2 16-25 1,18
3 26-40 4,60
4 41-55 10,8
5 > 55 15,9

AVC = acidente vascular cerebral; DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica.

e mantendo-se até 24 horas depois ou até a estabilização do
quadro pulmonar.49 Essa conduta está indicada em procedi-
mentos realizados com anestesia geral de porte igual ou aci-
ma do moderado, para qualquer doente que tenha recebido
20 mg ou mais de prednisona ou equivalente por mais de três

semanas no último ano ou com quadro clínico de Cushing
independentemente da dose utilizada. Em meta-análise para
avaliar os efeitos adversos do corticoide inalatório observou-se
que, com doses elevadas de corticoides inalatórios (> 0,75 mg
por dia de fluticasona), ocorria supressão da adrenal.50
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5. Iniciar profilaxia para tromboembolismo venoso em paci-
entes com indicação.51-53

6. No portador de síndrome da apneia obstrutiva do sono,
deve-se otimizar o preparo por meio de pressão positiva con-
tínua nas vias aéreas no pré-operatório, e extubar o paciente
só quando estiver acordado e o bloqueio muscular totalmen-
te revertido, com oxigenação adequada.31

7. Iniciar fisioterapia respiratória. Atualmente várias técnicas
são empregadas para compensar a disfunção diafragmática
que se instala após cirurgias torácicas e abdominais54-58. O
doente deve ser orientado sobre as manobras de expansão no
pré-operatório, pois no pós-operatório pode estar sedado,
com dor e, portanto, com dificuldades para entendê-las. Além
disso, outras estratégias podem ser utilizadas no pré-opera-
tório para melhorar a função pulmonar e reduzir os sintomas.

Intraoperatório
1. Tempo operatório o menor possível.
2. Anestesia regional é preferível à geral em pneumopatas,
mas se a geral for imprescindível deve-se preferir anestésicos
como propofol, ketamina ou voláteis (exceto desflurano).31

Bloqueio neuromuscular com curares de curta ou intermedi-
ária ação, como vencurônio e atracúrio, que devem ser prefe-
ridos no caso de pacientes de alto risco para complicação
pulmonar pós-operatória.46

Pós-operatório
1. O ideal é retirar o paciente da ventilação mecânica o mais
precocemente possível.
2. Incentivar deambulação precoce pode ser tão eficaz quan-
to a fisioterapia respiratória do ponto de vista pulmonar, e
hoje é possível conseguir tal feito inclusive em unidades de
terapia intensiva.57

3. Manter profilaxia de tromboembolismo venoso durante a
internação hospitalar. Quanto ao tempo total de profilaxia, o
American College of Chest Physicians (ACCP) sugere que,
para doentes estratificados com alto risco para tromboembo-
lismo venoso, candidatos a procedimentos gerais de grande
porte para câncer ou com história prévia de tromboembolis-
mo venoso, a profilaxia deve se estender após a alta hospita-
lar, utilizando heparina de baixo peso molecular, por até 28
dias. A falta de estudos consistentes sobre esse ponto não
permite definir qual seria o intervalo mínimo, após a alta hos-
pitalar, no qual a profilaxia deveria ser feita para todos os
procedimentos operatórios.53

4. Promover analgesia adequada, porém reduzir o uso de nar-
cóticos. O controle adequado da dor possibilita a deambula-
ção precoce e a realização de fisioterapia, ajudando, portan-
to, a minimizar os riscos de complicação pulmonar pós-ope-

ratória. Alguns estudos sugerem o uso de analgesia epidural
como alternativa ao uso de opioides.
5. Fisioterapia respiratória deve ser iniciada tão logo o doen-
te tenha condições de realizá-la. Hoje é frequente e benéfico
indicar alta hospitalar nos primeiros dias de pós-operatório;
entretanto, o período de risco para o desenvolvimento de
complicações se estende até o trigésimo dia. Por ocasião da
alta, portanto, o doente deve ser orientado a continuar reali-
zando as manobras aprendidas.
6. Uso de sonda nasogástrica está indicado só nos doentes
incapazes de ingestão por via oral, com náuseas ou vômitos,
ou com distensão abdominal sintomática.46

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação pré-operatória de candidatos a qualquer proce-
dimento operatório deve ser multidisciplinar. Ela é fundamental,
essencialmente clínica, com o objetivo maior de diminuir a ocor-
rência de complicações e de mortalidade e, com isso, diminuir o
tempo de internação hospitalar e reduzir custos.

Integramos o primeiro ambulatório de avaliação pré-ope-
ratória do Brasil, estruturado e multidisciplinar, onde o doen-
te é avaliado inicialmente pelo anestesista e encaminhado para
o cardiologista e/ou pelo pneumologista, se assim for neces-
sário, num mesmo tempo. Até a estrutura física nos auxilia,
visto que trabalhamos em uma área comum e podemos fazer
discussões conjuntas de um determinado caso. Há alguns anos
contamos, também, durante as avaliações, com a presença de
fisioterapeutas que orientam o trabalho fisioterapêutico já no
pré-operatório.

Desenvolvemos esse tipo de trabalho há 20 anos e cada
vez mais consideramos adequada essa associação, pois assim
somos capazes de estratificar o risco das complicações mais
frequentes, as cardiopulmonares e as tromboembólicas, e te-
mos tempo para montar uma estrutura que possibilite princi-
palmente ao doente de alto risco beneficiar-se do tratamento
cirúrgico. Aprendemos durante esse percurso que passar as
informações obtidas gerando relatórios finais, em que se es-
pecificam a receptividade, as limitações, o grau de ansiedade
e o desempenho das manobras pelos doentes, além de um
plano de ação detalhado, faz toda a diferença na hora de inte-
grar toda a equipe médica responsável pelo doente: cirurgi-
ões, anestesistas, clínicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nu-
tricionistas e psicólogos.

CONFLITO DE INTERESSES

AS autoras deste artigo declaram a total ausência de con-
flito de interesses.
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Cirurgias vasculares apresentam alto risco para complicações car-
diovasculares, pelas variações abruptas nos níveis de pressão arte-
rial e pela liberação de mediadores que promovem alteração na fun-
ção endotelial, favorecendo vasoconstrição e trombose. Por outro
lado, os portadores de vasculopatias cirúrgicas apresentam fatores
de risco comuns às coronariopatias, portanto são pacientes vulnerá-
veis às complicações cardiovasculares. Para atenuar o risco perio-
peratório, o cardiologista deve identificar os pacientes de maior ris-
co, propor suporte avançado no pós-operatório para esses pacien-
tes, solicitar testes funcionais em casos selecionados e, principal-
mente, indicar intervenções que atenuem o risco de complicações
cardiovasculares, como prescrição de betabloqueador, estatina e
ácido acetilsalicílico, e profilaxia para fenômenos tromboembóli-
cos; ou seja, o avaliador deve exercer papel ativo na avaliação peri-
operatória, cuja responsabilidade para com os desfechos favoráveis
e desfavoráveis é multidisciplinar e a comunicação entre as equipes
e o próprio paciente juntamente com seus familiares é ponto funda-
mental para a ótima assistência perioperatória.

Descritores: Perioperatório. Procedimentos cirúrgicos vasculares.

PERIOPERATIVE ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF

PERIPHERAL AND AORTIC VASCULAR SURGERY

Vascular surgery presents high risk for cardiovascular complicati-
ons due to abrupt changes in blood pressure and to the release of
mediators that promote changes in endothelial function, favoring
vasoconstriction and thrombosis. On the other hand, patients with
surgical vascular disorders have common risk factors with coronary
artery disease, so these patients are vulnerable to cardiovascular
complications. To reduce perioperative risk, cardiologists should
identify patients at greatest risk and offer enhanced postoperative
support, request functional tests in selected cases, and indicate in-
terventions that mitigate the risk of cardiovascular complications
such as prescribing betablockers, statins and aspirin and prophyla-
xis for thromboembolic phenomena; that is, the physician must play
an active role in perioperative assessment. The responsibility for
favorable and unfavorable outcomes is multidisciplinary and com-
munication among teams and with the patient together with their
families is crucial to the optimal perioperative care.

Key-words: Perioperative. Vascular surgical procedures.
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Cirurgias que envolvem intervenções em artérias de
médio e grande calibres são classificadas como de
alto risco, pois o risco de morte ou infarto agudo do

miocárdio é superior a 5%.1 Esse alto risco está relacionado a
variações abruptas nos níveis de pressão arterial, em decor-
rência do clampeamento da aorta, que determina aumento
súbito da pós-carga e redução aguda de débito cardíaco as-
sociado à liberação de mediadores que promovem alteração
da função endotelial, favorecendo vasoconstrição e trombo-
se. Por outro lado, os portadores de vasculopatias cirúrgicas
apresentam elevada prevalência de hipertensão arterial sistê-
mica, diabetes melito, dislipidemia e tabagismo, ou seja, fato-
res de risco comuns às coronariopatias, portanto com eleva-
da prevalência de doença coronária associada, na maioria dos
casos assintomática, em decorrência da limitação para ativi-
dade física imposta pela claudicação de membros inferiores
ou pela idade avançada. Trata-se, portanto, de pacientes vul-
neráveis às complicações cardiovasculares.2

A avaliação clínica perioperatória, dentre outros objeti-
vos, apresenta-se como uma oportunidade para adequação
da prescrição, ajuste das doses, aconselhamento sobre hábi-
tos e até mesmo identificação de fatores de risco cardiovas-
cular, pois esse muitas vezes pode ser o primeiro contato desse
paciente com um cardiologista clínico. Porém nem sempre
essa avaliação é executada de maneira eficaz. Katz et al.3, em
revisão de 138 prontuários de pacientes submetidos a avalia-
ção clínica pré-operatória, identificaram que em 42,5% dos
casos não havia qualquer recomendação clínica e em apenas
3,4% os médicos relataram novos achados após consulta
médica e exames complementares. Esses dados demonstram
que a minoria das avaliações irá contribuir para significativa

diminuição do risco de eventos adversos perioperatórios. O
papel do avaliador não deve se limitar à solicitação de con-
juntos comuns de exames complementares e liberar para a
cirurgia proposta, mas deve identificar os pacientes de maior
risco, propor suporte avançado no pós-operatório para esses
pacientes, solicitar testes funcionais em casos selecionados e,
principalmente, indicar intervenções que atenuem o risco de
complicações cardiovasculares. Assim, o cardiologista clíni-
co deve exercer papel ativo na avaliação perioperatória e sem-
pre que possível deve discutir os riscos e as estratégias de
intervenção com o anestesista e com o cirurgião responsável.

IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES DE MAIOR RISCO

A avaliação clínica inicial obtida pela história e pelo exa-
me físico permite ao cardiologista estimar o risco do pacien-
te. Após alguns exames complementares, essa estimativa pode
ter a acurácia melhorada. Na tentativa de quantificar o risco,
a American Society of Anesthesiologists (1963)4, Goldman
et al. (1977)5 e Detsky et al. (1986)6 propuseram classifica-
ções ou escores que são amplamente utilizados, porém não
totalmente adaptados para nosso meio e época. Os autores
deste artigo recomendam a aplicação do Revised Cardiac Risk
Index, publicado por Lee et al.7 em 1999. Nesse estudo de
coorte, prospectivo, os autores avaliaram 4.315 pacientes
submetidos a cirurgia de grande porte e foi possível identifi-
car e validar seis preditores de risco de mesmo peso. Na pre-
sença de três ou mais preditores, o risco de infarto do mio-
cárdio, de edema pulmonar, de parada cardiorrespiratória ou
de bloqueio atrioventricular total é de 11%, portanto com
alto risco de complicações cardiovasculares7 ( Tabela 1).

Tabela 1 - Escore de risco segundo o Revised Cardiac Risk Index

Variáveis de mesmo peso Risco de complicações maiores*

Cirurgia de alto risco (p. ex., cirurgia vascular) Classe I (1 ponto) � 0,4%

Cardiopatia isquêmica Classe II (2 pontos) � 0,6%

História de insuficiência cardíaca Classe III (3 pontos)� 6,6%

História de doença cerebral vascular Classe IV (4 pontos)� 11%
Diabetes melito (necessidade de uso de insulina)
Creatinina > 2 mg/dl

* Infarto do miocárdio, edema pulmonar, bloqueio atrioventricular total e parada cardiorrespiratória ou fibrilação ventri-
cular.
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL

A determinação da capacidade funcional é um passo im-
portante na avaliação perioperatória para cirurgias de alto
risco. É quantificada em equivalente metabólico (MET), em
que 1 MET representa a demanda metabólica em repouso ou
consumo de oxigênio de 3,5 ml/kg/min. Subir dois lances de
escada ou correr curta distância equivale a uma capacidade
funcional superior a 4 METs, considerada boa capacidade fun-
cional. Essa avaliação pode ser facilmente obtida em uma sim-
ples entrevista, por meio de perguntas sobre atividades coti-
dianas (Tabela 2). Quando a capacidade funcional é alta o
prognóstico pós-operatório é muito bom, mesmo na presen-
ça de fatores de risco ou de doença isquêmica cardíaca; po-
rém, quando a capacidade funcional é baixa e o paciente apre-
senta dois ou mais preditores de risco, torna-se necessária
uma avaliação complementar com testes não-invasivos.8

Tabela 2 - Capacidade funcional

Baixo status funcional 1 a 4 METs
- Caminhar pela casa ou
- Caminhar no plano uma a
  duas quadras a 3 km/h a 5 km/h ou
- Lavar louças

Bom status funcional Mais de 4 METs
- Subir dois lances de escada ou
- Subir uma ladeira ou
- Correr curta distância ou
- Participar de alguma
   atividade esportiva

ESTRATIFICAÇÃO NÃO-INVASIVA DE RISCO

CARDIOVASCULAR

Exames complementares no pré-operatório devem ser so-
licitados após a obtenção da história e do exame físico. “Pa-
cotes de exames” ou “kit de exames pré-operatórios” não
são adequados à boa prática clínica; portanto, não deve ser
solicitado exame complementar se este não interferir na con-
duta a ser tomada. Nas cirurgias de grande porte, como a
cirurgia vascular, recomenda-se a solicitação de hemograma,
teste de coagulação, creatinina e eletrocardiograma. Ecocar-
diograma deve ser solicitado principalmente em caso de sus-
peita de disfunção ventricular ou de insuficiência cardíaca ou
doença valvular significativa, porém não deve ser solicitado
rotineiramente mesmo para as cirurgias de grande porte.9

Testes funcionais ou testes não-invasivos são úteis para
pacientes submetidos a cirurgia de grande porte, que apre-
sentam baixa capacidade funcional e dois ou mais preditores
de risco cirúrgico. O teste ergométrico convencional, segun-
do o teorema de Bayes, apresenta baixo valor preditivo nega-
tivo para os portadores de vasculopatias para intolerância ao
esforço pela claudicação em membros inferiores e em decor-
rência dos fatores de risco comuns a essa população, não sen-
do, portanto, o melhor exame para estratificar o risco desse
grupo específico de pacientes.10 Recomenda-se cintilografia
do miocárdio ou ecocardiograma com estresse farmacológi-
co ou ressonância nuclear magnética com estresse farmaco-
lógico, todos com sensibilidade e especificidade aceitáveis e
semelhantes entre si, em que a escolha do exame será defini-
da de acordo com a disponibilidade do serviço, da experiên-
cia do operador e da habilidade do clínico na interpretação de
cada teste. Ressaltamos que em pacientes com aneurisma de
aorta o ecocardiograma com estresse farmacológico não é
recomendado, pela possibilidade de crise hipertensiva que ele-
varia o risco de expansão ou rotura do aneurisma.

ESTRATIFICAÇÃO INVASIVA DO RISCO

CARDIOVASCULAR

A estratificação do risco cardiovascular em pacien-
tes com proposta de cirurgia vascular eletiva por meio
da indicação rotineira de coronariografia foi defendi-
da há alguns anos, pela documentação da alta preva-
lência e da gravidade da doença coronária em pacien-
tes vasculares e pelo fato de que a insuficiência coro-
nária se destaca como a principal causa de morte nos
pacientes operados. Nas últimas décadas, alguns estu-
dos retrospectivos e não-randomizados sugeriram re-
dução da mortalidade com a revascularização miocár-
dica pré-operatória. Mais recentemente, dois estudos
randomizados não demonstraram benefícios da revas-
cularização miocárdica profilática e as diretrizes reco-
mendam a realização de coronariografia somente em
pacientes de alto risco, sintomáticos ou pacientes com
grande área de isquemia em avaliação não-invasiva. O
único ensaio clínico randomizado que avaliou o impac-
to da coronariografia rotineira em candidatos à cirur-
gia vascular eletiva foi publicado recentemente e de-
monstrou que a estratificação invasiva rotineira em
pacientes com risco moderado a alto reduziu a mor-
talidade por causas cardiovasculares a longo prazo.11

Entretanto é um estudo unicêntrico e com casuística
pequena, e, apesar de sua importância, não tem poder
para determinar mudanças nas diretrizes atuais.
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FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO

PERIOPERATÓRIA

A avaliação deve ser sistematizada e adequada à dispo-
nibilidade de recursos locais. A sistematização favorece a
interação multidisciplinar, facilita a identificação de paci-
entes que se beneficiarão de determinadas intervenções ou
testes diagnósticos, reduz o custo e melhora a qualidade
assistencial perioperatória. Froehlich et al.12 compararam,
na Universidade de Michigan, Estados Unidos, a utiliza-
ção de recursos (testes diagnósticos, revascularização mi-
ocárdica e custos) e desfechos clinicamente significativos
(infarto miocárdico perioperatório e morte) entre pacien-
tes submetidos a cirurgia eletiva em aorta abdominal antes
e depois da utilização das diretrizes de cuidados pré-ope-
ratórios da American College of Cardiology/American
Heart Association (ACC/AHA). Os grupos apresentavam
características semelhantes em relação a idade, sexo, pre-
valência de diabetes e diagnóstico cirúrgico. Após a apli-
cação das diretrizes, observou-se diminuição da indicação
de testes não-invasivos (88% vs. 47%; p < 0,00001), cine-
coronariografia (24% vs. 11%; p < 0,05), revasculariza-
ção coronária (25% vs. 2%; p < 0,00001) e custo (US$
1.087,00 vs. US$ 171,00; p < 0,0001). Não houve dife-
rença significativa na taxa de mortalidade (4% vs. 3%) e
de infarto do miocárdio (7% vs. 3%), e esses resultados
foram sustentados em grupo estudado dois anos mais tar-
de. Portanto a aplicação de fluxograma de avaliação peri-
operatória é uma estratégia segura e econômica.12

No manejo perioperatório de cirurgias vasculares, os
autores deste artigo sugerem o fluxograma proposto pelas
diretrizes da European Society of Cardiology, de 2009,
muito semelhante ao proposto pela ACC/AHA, em 2007,
pelo fato de seguir um racional clínico, ser de fácil memo-
rização e dispensar escores numéricos; porém, a excelên-
cia assistencial está na aplicação de um adequado fluxo-
grama após anamnese completa e minucioso exame físico
(Tabelas 3 e 4).

O fluxograma recomendado norteia a avaliação por meio
dos seguintes passos ou perguntas: A cirurgia é urgente? O
paciente apresenta doença cardiovascular aguda ou instável?
O procedimento é de baixo risco? O paciente apresenta bom
status funcional? Quais os preditores de risco do paciente?
Assim, em pacientes assintomáticos, em pacientes com bom
status funcional e na ausência de preditores de risco cirúrgico
o cardiologista, na maioria das vezes, deve propor interven-
ções que reduzam o risco perioperatório, sem retardar o pro-
cedimento para realização de testes desnecessários ou revas-
cularização miocárdica profilática.1,8

INTERVENÇÕES PARA REDUÇÃO DE

COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES

Após avaliação inicial e identificação dos pacientes de
maior risco, a próxima e mais importante ação é a recomen-
dação de intervenções objetivando a redução do risco de com-
plicações cardiovasculares no perioperatório. A fim de aper-
feiçoar a assistência, são sugeridas as recomendações descri-
tas a seguir.

Ácido acetilsalicílico
O uso de ácido acetilsalicílico como profilaxia secundária

da aterosclerose na população portadora de vasculopatia é
muito frequente; porém, em decorrência de sua ação antia-
gregante plaquetária, o risco de hemorragia no pós-operató-
rio é maior.13 Uma extensa meta-análise que avaliou 49.590
pacientes distribuídos em 41 estudos demonstrou que o risco
de complicações hemorrágicas perioperatórias relacionado ao
ácido acetilsalicílico aumentou 1,5 vez, porém sem relação
significativa com complicações hemorrágicas graves.12 Bion-
di-Zoccai et al.14 demonstraram, em revisão sistemática, que
em pacientes portadores ou sob risco de doenças isquêmicas
do coração a suspensão do uso de ácido acetilsalicílico au-
mentou em três vezes o risco de eventos adversos cardíacos
maiores. A recomendação é, portanto, que no perioperatório
de cirurgia vascular o ácido acetilsalicílico seja mantido em
doses mínimas e eficazes de  80 mg/dia a 100 mg/dia.9

Betabloqueador
Em cirurgias não-cardíacas, especialmente cirurgias vas-

culares, o estresse cirúrgico provoca estimulação adrenérgi-
ca intensa com aumento das catecolaminas plasmáticas, le-
vando ao aumento da pressão arterial e da frequência cardía-
ca e à elevação da concentração dos ácidos graxos livres,
resultando em aumento do consumo miocárdico de oxigênio
e vasoconstrição, e todos esses fatores concorrem para mai-
or risco de isquemia e de arritmias ventriculares e supraven-
triculares.15,16 Em decorrência da propriedade de diminuir tanto
a contratilidade como a frequência cardíaca, reduzindo con-
sequentemente o consumo de oxigênio pelo miocárdio, os
betabloqueadores foram testados em vários estudos de pre-
venção de complicações cardiovasculares perioperatórias, po-
rém os principais ensaios clínicos divergem quanto à gravida-
de dos pacientes e ao tipo de cirurgia, e também quanto ao
tipo, à dose e à posologia do betabloqueador.17-19 A maioria
desses estudos, entretanto, demonstrou que, nas cirurgias vas-
culares em pacientes com índices de risco elevado, a terapia
betabloqueadora perioperatória foi significantemente benéfi-
ca, a ponto de ser publicada uma atualização das diretrizes da
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Tabela 3 - Fluxograma perioperatório para cirurgias vasculares

Passo 1 Cirurgia é de urgência? Sim Encaminhar ao centro cirúrgico
Cuidados perioperatórios
Controle dos fatores de risco

Não Próximo passo

Passo 2 Doença cardiovascular Sim Tratamento para cada situação, de
aguda ou instável? acordo com as diretrizes
(Tabela 4) específicas

Não Próximo passo

Passo 3 Cirurgia de baixo risco? Sim Encaminhar ao centro cirúrgico
Cuidados perioperatórios
Controle dos fatores de risco

Não Próximo passo

Passo 4 Capacidade funcional Sim Encaminhar ao centro cirúrgico
superior a 4 METs Cuidados perioperatórios
assintomático? Controle dos fatores de risco
(Tabela 4)

Não Próximo passo

Passo 5 Escore de risco 0 pontos Encaminhar ao centro cirúrgico
(Tabela 1) 1 a 2 pontos Encaminhar ao centro cirúrgico

Betabloqueador e estatina por via oral
Teste não-invasivo apenas em
casos selecionados

3 a 6 pontos Teste não-invasivo nos casos em
que será possível a
revascularização miocárdica, se
for indicada

Teste não-invasivo Betabloqueador e estatina por via oral

Isquemia induzida por estresse
ausente, discreta ou Encaminhar ao centro cirúrgico
moderada Betabloqueador e estatina por via oral

Manter uso de AAS 100 mg/dia
Grave isquemia induzida Considerar revascularização
por estresse miocárdia percutânea ou cirúrgica

ACC/AHA em 2007, que classifica a indicação de betablo-
queador no pré-operatório como classe I quando a cirurgia é
vascular e o paciente apresenta elevado índice de risco ou
tem evidência de isquemia miocárdica.20

Posteriormente a essa recomendação, o estudo Periope-
rative Ischemic Evaluation (POISE), ensaio clínico multicên-
trico randomizado, avaliou 8.351 pacientes e demonstrou que
o uso perioperatório de succinato de metoprolol comparado
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Tabela 4 - Doenças cardiovasculares agudas ou instáveis

Síndrome coronária aguda CCS III ou IV e
infarto miocárdico recente

Insuficiência cardíaca Classe funcional IV (NYHA),
insuficiência cardíaca aguda ou
insuficiência cardíaca crônica agudizada

Arritmias significativas Bloqueio atrioventricular avançado,
arritmias ventriculares sintomáticas,
bradicardia sintomática ou
arritmias supraventriculares de alta resposta ventricular

Valvopatias graves Estenose aórtica grave,
estenose aórtica sintomática ou
estenose mitral sintomática

CCS = Canadian Cardiovascular Society; NYHA = New York Heart Association.

a placebo reduziu o risco combinado de morte cardiovascu-
lar, infarto do miocárdio não-fatal e parada cardíaca reverti-
da, porém aumentou significativamente o risco de morte
por qualquer causa.19  Deve-se ressaltar, contudo, que não
houve titulação da dose e que o medicamento foi iniciado
duas a quatro horas antes do procedimento cirúrgico, o
que aumenta o risco de hipotensão arterial e pode justificar o
desfecho desfavorável. Diante das informações desse estudo,
a ACC/AHA publicou, em 2009, uma atualização das reco-
mendações do betabloqueador em pós-operatório, com mu-
dança para a recomendação classe II nível de evidência A
para uso de betabloqueador em pacientes com fatores de ris-
co ou com isquemia miocárdica em teste pré-operatório.21

Após análise crítica das evidências disponíveis, atualmente
os autores desse artigo recomendam o uso de betabloquea-
dor no perioperatório de cirurgia vascular, com as seguintes
recomendações: utilizar betabloqueador de longa duração e
sem atividade simpaticomimética intrínseca, titular doses até
a obtenção de frequência cardíaca entre 60-70 batimentos por
minuto em repouso, iniciar idealmente duas semanas antes
do procedimento cirúrgico proposto e não utilizar na presen-
ça de broncoespasmo significativo.

Estatinas
Os grandes estudos com estatinas na população não-

cirúrgica têm demonstrado significativa redução de com-

plicações cardiovasculares a longo prazo, em decorrência
da redução dos níveis de colesterol de lipoproteína de bai-
xa densidade (LDL-colesterol) e da atenuação da inflama-
ção.22 A atenuação do processo inflamatório é o racional
para o uso de estatinas no contexto perioperatório.23 Du-
razzo et al.24, ao avaliarem 100 pacientes no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, demonstraram que, em comparação com placebo, a
atorvastatina reduziu significativamente o desfecho com-
binado de morte cardiovascular, infarto, angina instável e
acidente vascular cerebral em seis meses. Recentemente o
ensaio clínico randomizado Dutch Echocardiographic
Cardiac Risk Evaluation Applying Stress Echocardiogra-
phy (DECREASE III) demonstrou que fluvastatina 80 mg
por dia reduziu em 45% a incidência de isquemia miocár-
dica em 30 dias após cirurgia vascular ao avaliar 497 paci-
entes.25 Pode-se concluir, portanto, que a estatina deve ser
prescrita rotineiramente no perioperatório de cirurgia vas-
cular, respeitando evidentemente as contraindicações ab-
solutas.

Profilaxia para tromboembolismo venoso
Cirurgia vascular é fator de risco independente para

tromboembolismo venoso. A incidência de trombose ve-
nosa profunda pode chegar a 8% e de tromboembolismo
pulmonar, a 4%. Recomenda-se, portanto, profilaxia com
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enoxaparina 40 mg/dia por via subcutânea desde o pré-
operatório e reinício do uso no primeiro dia de pós-opera-
tório. Heparina 5.000 unidades por via subcutânea a cada
oito horas é uma alternativa à enoxaparina.9

Revascularização miocárdica antes da cirurgia
vascular

A prevalência de lesão coronária nos portadores de vas-
culopatias de aorta ou periférica é elevada. Hertzer et al.26

realizaram coronariografia em mil pacientes selecionados
para cirurgia vascular e apenas 8% apresentaram esse exa-
me normal, porém não é definido beneficio com revascula-
rização miocárdica profilática nesses coronariopatas. O
estudo Coronary Artery Revascularization Prophylaxis
(CARP) randomizou 510 pacientes para tratamento clíni-
co com e sem revascularização miocárdica em pacientes
que seriam submetidos a cirurgia vascular e apresentavam
lesões coronárias assintomáticas. Após 2,7 anos de segui-
mento não houve diferença significativa na taxa de morta-
lidade entre os dois grupos.27 Resultados semelhantes fo-
ram reproduzidos mais recentemente no estudo DECRE-
ASE V, que selecionou uma população mais grave de pa-
cientes com significativa isquemia miocárdica induzida por
estresse por teste não-invasivo, e a revascularização mio-
cárdica profilática não acrescentou benefícios clínicos no
perioperatório de cirurgia vascular.28

A despeito da pouca consistência dos dados publica-
dos sobre a necessidade e o beneficio da revascularização
miocárdica profilática, essa abordagem tem sido necessá-
ria em 10% a 20% dos pacientes avaliados em grandes sé-
ries. Os pacientes sintomáticos ou com isquemia significa-
tiva induzida por teste não-invasivo e com anatomia coro-
nária passível de revascularização deverão merecer consi-
deração para revascularização miocárdica antes de serem
submetidos a cirurgias vasculares. Os pacientes sintomáti-
cos com lesões coronárias múltiplas e os portadores de
lesão significativa de tronco de artéria coronária esquerda
devem ser preferencialmente tratados com cirurgia de re-
vascularização miocárdica e liberados para cirurgia vascu-
lar em período de quatro a oito semanas de pós-operató-
rio. Os demais devem ser tratados de preferência por meio
de revascularização percutânea com angioplastia e implante
de stent convencional, e após 30 a 60 dias esses pacientes
serão liberados para cirurgia vascular, com suspensão ape-
nas do clopidogrel. Cabe ressaltar que pacientes com aneu-
risma de aorta com diâmetro acima de 6 cm merecem ava-
liação individualizada, visto que podem apresentar maior
risco de rotura na espera de quatro a oito semanas após a
revascularização miocárdica.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ANEURISMAS DE AORTA

Os aneurismas de aorta com indicação de abordagem eletiva
merecem alguns comentários especiais. Os aneurismas que en-
volvem a aorta ascendente ou o arco aórtico com indicação ci-
rúrgica em pacientes com idade acima de 40 anos devem ser
submetidos a cinecoronariografia rotineiramente no pré-opera-
tório, visto que se trata de cirurgia de grande porte; na presença
de eventual doença aterosclerótica gravemente obstrutiva em
vaso com significativa expressão anatômica, a revascularização
miocárdica é realizada no mesmo ato operatório. Nas doenças
da aorta ascendente em que se vislumbra a indicação da cirurgia
de Bental de Bonno, o conhecimento prévio da anatomia coro-
nária pode ser importante para o cirurgião.29 Atualmente, os aneu-
rismas da aorta torácica descendente e os aneurismas de aorta
abdominal infrarrenal podem, na maioria dos casos, ser aborda-
dos com a técnica endovascular; no que se refere ao aneurisma
de aorta, observa-se menor taxa de morbidade, menor tempo de
hospitalização, menores taxas de transfusões e menor mortali-
dade precoce quando comparados com o tratamento cirúrgico
convencional.30 A despeito da menor invasibilidade do tratamen-
to endovascular e de não haver clampeamento aórtico, acredita-
mos que a avaliação pré-operatória deva ser realizada rotineira-
mente, visto que existe a possibilidade de conversão cirúrgica de
urgência em 2% a 3% dos casos. Ressaltamos que as diretrizes
atuais não trazem nenhuma recomendação específica para os
casos em que o tratamento proposto é o endovascular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilidade para com desfechos favoráveis e des-
favoráveis no perioperatório é multidisciplinar. O sucesso do
procedimento aliado à minimização das complicações pós-
operatórias depende não só de orientação e seguimento do
clínico ou cardiologista, mas também da excelência técnica
dos cirurgiões e anestesiologistas, e das equipes de enferma-
gem, fisioterapia, nutrição e psicologia. Portanto a comuni-
cação interdisciplinar e entre o próprio paciente e seus fami-
liares é ponto fundamental para a ótima assistência periope-
ratória.

CONFLITO DE INTERESSES

OS autores deste artigo declaram a total ausência de con-
flito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Poldermans D, Bax JJ, Boersma E, Hert SD, Eeckhout E,

Silveira JA et al./Avaliação e manuseio perioperatório para cirurgia vascular periférica e de aorta
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):35-43



42 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010

Fowkes E, et al. Guidelines for preoperative cardiac risk
assessment and perioperative cardiac management in non-
cardiac surgery. Eur Heart J. 2009. [Epub ahead of print].

2. L’Italien GJ, Paul SD, Hendel, Paul SD, Hendel RC, Le-
ppo JA, et al. Development and validation of a Bayesian
model for preoperative cardiac risk assessment in a co-
hort of 1,081 vascular surgery patients. J Am Coll Cardi-
ol. 1996;27:779-86.

3. Katz RI, Cimino L, Vitkun SA. Preoperative medical con-
sultations: impact on perioperative management and sur-
gical outcome. Can J Anaesth. 2005;52:697-702.

4. American Society of Anesthesiologists. New classification
of physical status. Anesthesiology. 1963;24:111.

5. Goldman L, Caldera DL, Nusbaunm SR, Sothwick FS,
Krogstad D, Murray B, et al. Multifactorial index of car-
diac risk in noncardiac surgical procedures. N Engl J Med.
1977;97:845-50.

6. Detsky AS, Abrams HB, Forbath N, Scott JG, Hilliard JR.
Cardiac assessment for patients undergoing noncardiac
surgery. A multifactorial clinical index risk. Arch Intern
Med. 1986;146:2131-4.

7. Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, Thomas EJ,
Polanczyk CA, Cook EF, et al. Derivation and prospecti-
ve validation of a simple index for prediction of cardiac
risk of major noncardiac surgery. Circulation.
1999;100:1043-9.

8. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, Calkins H, Cahikof
EL, Fleichman EL, et al. ACC/AHA 2007 guideline on
perioperative cardiovascular evaluation and care for non-
cardiac surgery: a report of the American Heart Associa-
tion Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardi-
ol. 2007;50:159-242.

9. Feitosa AC, Ayub B, Caramelli B, Polanczyk CA, Vieira
CLZ, Pinho C, et al. I Diretriz de Avaliação Perioperató-
ria. Arq Bras Cardiol. 2007;88(5):e139-e178.

10. Andrade J, Brito FS, Vilas-Boas F, Castro I, Oliveira JA,
Guimarães JI, et al. II Diretrizes da Sociedade Brasileira
de Cardiologia sobre Teste Ergométrico. Arq Bras Cardi-
ol. 2002;78 Suppl II:1-18.

11. Monaco M, Stassano P, Tommasi LD, Pepino P, Giorda-
no A, Pinna GB, et al. Systematic strategy of prophylactic
coronary angiography improves long-term outcome after
major vascular surgery in medium-to high-risk patients. J
Am Coll Cardiol. 2009;54:989-96.

12. Froehlich JB, Karavite D, Russman PL, Erdem N, Wise
C, Zelenock G, et al. American College of Cardiology/
American Heart Association preoperative assessment gui-
delines reduce resource utilization before aortic surgery.
J Vasc Surg. 2002;36:758-63.

13. Burger W, Chemnitius JM, Kneissl GD, Rucker G. Low-
dose aspirin for secondary cardiovascular prevention –
cardiovascular risks after its perioperative withdrawal
versus bleeding risks with its continuation – review and
meta-analysis. J Intern Med. 2005;257:399-414.

14. Biondi-Zoccai GG, Lotrionte M, Agostini P, Abbate A,
Fusaro M, Burzotta F, et al. A systematic review and meta-
analysis on the hazards of discontinuing or not adhering
to aspirin among 50,279 patients at risk of coronary ar-
tery disease. Eur Heart J. 2006;27:2667-74.

15. Devereaux PJ, Goldman L, Cook DJ, Gilbert K, Leslie K,
Guyatt GH. Perioperative cardiac events in patients un-
dergoing noncardiac surgery: a systematic review of the
magnitude of the problem, the pathophysiology of the
events and methods to estimate and communicate risk.
CMAJ. 2005;173:627-34.

16. Sametz W, Metzler H, Gries M, Porta S, Sadjak A, Su-
panz S, et al. Perioperative catecholamine changes in car-
diac risk patients. Eur J Clin Invest. 1999;29:582-7.

17. Hoeks SE, Reimer WJS, Lenzen MJ, van Urk H, Jorning
PJ, Boersma E, et al. Guidelines for cardiac management
in noncardiac surgery are poorly implemented in clinical
practice: results from a peripheral vascular survey in the
Netherlands. Anesthesiology. 2007;107:537-44.

18. Poldermans D, Boersma E, Bax JJ, Thomson IR, van de
Ven LL, Blankensteijn JD, et al. The effect of bisoprolol
on perioperative mortality and myocardial infarction in
high-risk patients undergoing vascular surgery. Dutch
Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying
Stress Echocardiography study group. N Engl J Med.
1999;341:1789-94.

19. Devereaux PJ, Yang H, Yusuf S, Guyatt G, Leslie K, Vi-
llar JC, et al. Effects of extended-release metoprolol suc-
cinate in patients undergoing non-cardiac surgery (POI-
SE trial): a randomized controlled trial. Lancet.
2008;371:1839-47.

20. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, Calkins H, Chai-
rkof E, Fleichmann K, et al. ACC/AHA 2006 guideline
update on perioperative cardiovascular evaluation for
noncardiac surgery: focused update on perioperative beta-
blocker terapy. J Am Coll Cardiol. 2006;47:2343-55.

21. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, Calkins H, Chai-
ko EL, Fleishmann KE, et al. 2009 ACC/AHA focused
update on perioperative beta blockade incorporated into
the ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative cardio-
vascular evaluation and care for noncardiac surgery. J Am
Coll Cardiol. 2009;54:e13-118.

22. Baigent C, Keech A, Kearney PM, Blackwell L, Buck G,
Pollicino C, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowe-

Silveira JA et al./Avaliação e manuseio perioperatório para cirurgia vascular periférica e de aorta
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):35-43



Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010 43

ring treatment: a meta-analysis of data from 90,056 parti-
cipants in 14 randomized trials of statins. Lancet.
2005;366:1267-78.

23. Ridker PM, Cannon CP, Morrow D, Rifai N, Rose LM,
McCabe CH, et al. C-reactive protein levels and outco-
mes after statin therapy. N Engl J Med. 2005;352:20-8.

24. Durazzo AES, Machado FS, Ikeoka DT, Bernoche CD,
Monachini MC, Caramelli B, et al. Reduction in cardio-
vascular events after vascular surgery with atorvastatin: a
randomized trial. J Vasc Surg. 2004;39:967-76.

25. Schouten O, Boersma E, Hoeks SE, Benner R, van Urk
H, van Sambeek MRHM, et al. Fluvastatin and periope-
rative events in patients undergoing vascular surgery. N
Engl J Med. 2009;361:980-9.

26. Hertzer NR, Beven EG, Young JR, O’Hara PJ, Rushhaupt
WF 3rd, Graor RA, et al. Coronary artery disease in peri-
pheral vascular patients: a classification of 1000 coronary

angiograms and results of surgical management. Ann Surg.
1984;199:223-33.

27. McFalls EO, Ward HB, Moritz TE, Goldman S, Krupsky
WC, Litoy F, et al. Coronary-artery revascularization be-
fore elective major vascular surgery. N Engl J Med.
2004;351:2795-804.

28. Poldermans D, Schouten O, Vidakovic R, Bax JJ, Thom-
som IR, Hoeks SE, et al. A clinical randomized trial to
evaluate the safety of a noninvasive approach in high-risk
patients undergoing major vascular surgery (The DECRE-
ASE V pilot study). J Am Coll Cardiol. 2007;49:1763-9.

29. Lederle FA, Freischlag JA, Kyriakides TC, Padberg FT
Jr, Matsumura JS, Kohler TR, et al. Outcomes following
endovascular versus open repair of abdominal aortic aneu-
rysm: a randomized trial. JAMA. 2009;302:1535-42.

30. Greenberg RK, Lytle B. Endovascular repair of toracoa-
bdominal aneurysms. Circulation. 2008;117:2288-96.

Silveira JA et al./Avaliação e manuseio perioperatório para cirurgia vascular periférica e de aorta
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):35-43



44 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010

TEMA 1:
AVALIAÇÃO E MANEJO DO RISCO

CARDIOVASCULAR EM CIRURGIAS

NÃO-CARDÍACAS

ARTIGO:
IMPORTÂNCIA DO ELETROCARDIOGRAMA NO

PRÉ-OPERATÓRIO

AUTORES:
RUI PÓVOA1

MARIA TERESA NOGUEIRA BOMBIG1

FRANCISCO A. H. FONSECA1

RSCESP (72594)-1835

1 Disciplina de Cardiologia – Universidade Federal de
São Paulo/Unifesp – São Paulo, SP.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Rui Póvoa

Rua Pedro de Toledo, 276 – Vila Mariana

São Paulo, SP – CEP 04039-001

A mais recente diretriz americana de avaliação pré-operatória não
considera o eletrocardiograma para os pacientes assintomáticos em
cirurgias de baixo risco, classificando como recomendação classe
III. Entretanto diversos estudos demonstram a relevância das altera-
ções eletrocardiográficas como parte importante da estratificação
do risco cirúrgico. Eletrocardiogramas anormais adicionam valor
prognóstico significativo em cirurgias de riscos intermediário e ele-
vado, além de, em muitas situações, serem de grande valor diagnós-
tico em diversas cardiopatias em fases ainda assintomáticas.
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IMPORTANCE OF THE ELECTROCARDIOGRAM IN THE

PREOPERATIVE PERIOD

The most recent American guidelines for preoperative evaluation
do not include electrocardiogram for asymptomatic patients in low
risk surgeries, considered a Class III recommendation. However se-
veral studies show the importance of electrocardiographic changes
as an important component of surgical risk stratification. Abnormal
electrocardiograms add significant prognostic information in inter-
mediate and high risk surgeries and are, in addition, of great diag-
nostic importance in various asymptomatic heart diseases.
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Todos os pacientes com proposta de cirurgia não-car-
díaca são avaliados pelo médico clínico, cirurgião e
anestesista para identificar condições que possam

predispor a eventos adversos no perioperatório. Essas condi-
ções podem ser detectadas tanto pela história clínica como
pelo exame clínico e por testes laboratoriais. Entretanto mui-
tos pacientes são assintomáticos e o exame clínico pode não
oferecer informações sobre processos patológicos, muitas
vezes extremamente significantes e preditores de má evolu-
ção cirúrgica.

O eletrocardiograma, ferramenta médica utilizada há mais
de 100 anos, pode oferecer elementos importantes para que
se mude a história natural da doença cirúrgica, mesmo nos
pacientes assintomáticos do ponto de vista clínico.

O eletrocardiograma é frequentemente realizado nos pa-
cientes com mais de 40 anos de idade e seu valor preditivo de
anormalidades tem sido questionado, pois muitas vezes as
análises dos resultados exercem pouca influência na decisão
clínica.1 Entretanto estudos recentes sugerem que as anor-
malidades eletrocardiográficas detectadas no pré-operatório
de cirurgias de alto risco podem predizer má evolução pós-
operatória.2

Noordzij et al.3 avaliaram a adição do valor das anormali-
dades eletrocardiográficas no pré-operatório como preditor
de morte cardiovascular. Na análise do banco de dados, in-
cluíram 28.457 pacientes submetidos a cirurgias não-cardía-
cas. Diversas alterações eletrocardiográficas foram encontra-
das em 25% dos pacientes e associadas a eventos cardíacos

pós-operatórios. Mesmo anormalidades discretas aumenta-
ram o risco cirúrgico. Entretanto esses autores descreveram
que as alterações eletrocardiográficas foram mais preditoras
nos pacientes submetidos a procedimentos de risco cirúrgico
elevado.3 No grupo de cirurgia de alto risco a incidência de
morte foi de 1,8%, comparativamente a 0,3% naqueles com
eletrocardiograma normal; e no grupo de baixo risco ou in-
termediário, a diferença foi de apenas 0,5%.

Entretanto Liu et al.4, avaliando população geriátrica de
513 pacientes, encontraram 75% de alterações eletrocardio-
gráficas, e essas anormalidades não foram preditoras inde-
pendentes de eventos pós-operatórios. Evidentemente que na
população idosa, em que a prevalência de comorbidades é
muito elevada, fica difícil, do ponto de vista metodológico,
identificar algum parâmetro que tenha influência mais objeti-
va. Para isso, seria preciso ter uma amostra mais significante.

As alterações eletrocardiográficas identificadas na avalia-
ção pré-operatória de adultos assintomáticos devem ser in-
terpretadas com muito cuidado, muitas vezes surpeendendo
com achados que podem mudar significantemente a história
cirúrgica do paciente. Não raramente encontram-se altera-
ções eletrocardiográficas muitas vezes diagnósticas ou que
exigem maiores esclarecimentos e que podem interferir nas
decisões operatórias, podendo até mesmo adiar ou suspen-
der o procedimento cirúrgico. Nesses casos, pode ser neces-
sária avaliação mais detalhada das condições cardiovascula-
res e tratamento dessas condições.

Na Tabela 1 encontram-se as recomendações para a soli-

Tabela 1 - Recomendações para realização de eletrocardiograma, segundo as diretrizes da European Society of
Cardiology/European Society of Anaesthesiology (ESC/ESA)

Classe da Nível de
Recomendação recomendação evidência

Pacientes que tenham fator(es) de risco, I B
com cirurgia de risco intermediário ou alto
agendada
Pacientes que tenham fator(es) de risco, IIa B
com cirurgia de risco baixo agendada
Pacientes que não tenham fator(es) de risco, IIb B
com cirurgia de risco intermediário
agendada
Eletrocardiograma não é recomendado para III B
pacientes que não tenham fator(es) de risco,
com cirurgia de risco baixo agendada

(Modificado da referência 5.)
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citação de eletrocardiograma no pré-operatório, segundo as
diretrizes da European Society of Cardiology/European So-
ciety of Anaesthesiology (ESC/ESA).5

De acordo com essas diretrizes, todas as recomendações
para solicitação do eletrocardiograma apresentam níveis de
evidência B, isto é, os dados foram avaliados de pequenos
estudos clínicos randomizados ou de grandes estudos não-
randomizados. Em vista de a realização do eletrocardio-
grama ser um procedimento extremamente simples, em
nada invasivo, de ter o mais baixo custo na medicina, e de
ser de fácil interpretação, os autores deste artigo discor-
dam das indicações dessas diretrizes. Apesar de, em sua
maioria, terem utilidade e serem claras e objetivas, as dire-
trizes ainda não foram testadas de forma prospectiva. Por
isso o eletrocardiograma deve ser realizado em todos os
pacientes candidatos a cirurgia, independentemente de co-
morbidades, idade, etc. Além disso, é muito importante na
evolução no pós-operatório. Dessa forma o eletrocardio-
grama é um complemento do exame clínico, como é a me-
dida da pressão arterial ou o exame de fundo de olho rea-
lizados pelo clínico.

Além de todos esses aspectos médicos comentados ainda
existe o aspecto jurídico, caso ocorra alguma fatalidade du-
rante o procedimento. Dessa forma, estes autores acreditam
ser o eletrocardiograma um exame obrigatório em todos os
pacientes candidatos a cirurgia.

ELETROCARDIOGRAMA NA DOENÇA ARTERIAL

CORONÁRIA

Grande parcela dos pacientes que vão para cirurgias de
risco intermediário ou alto apresenta doença arterial coroná-
ria, principalmente aqueles mais idosos submetidos a cirurgia
vascular.6 O risco de infarto perioperatório é mais elevado
nos pacientes com doença arterial coronária prévia, sendo a
primeira causa de morte pós-operatória em indivíduos ido-
sos. Pacientes com infarto do miocárdio prévio possuem ris-
co de 6% de um novo infarto perioperatório, cuja mortalida-
de gira em torno de 26% a 70%.7

Quando o eletrocardiograma faz diagnóstico prévio de
infarto pregresso devem ser realizados, nesse paciente, ele-
trocardiogramas periódicos nos quatro primeiros dias de pós-
operatório assim como marcadores enzimáticos de necrose
miocárdica.

Deve-se dar atenção particular ao paciente com doença
vascular, pois a associação entre doença arterial vascular pe-
riférica ou aneurisma de aorta com doença arterial coronária
é clássica. Os estudos pioneiros da Cleveland Clinic, reali-
zando cinecoronariografia em todos os pacientes candidatos

a reconstrução vascular, revelaram que a coexistência de co-
ronariopatia era muito comum. Pacientes que possuíam sus-
peita clínica de doença coronária tiveram 78% de incidência
de doença arterial coronária grave na cinecoronariografia
(mais de 70% de estenose em pelo menos uma artéria coro-
nária). Pacientes com pouca evidência apresentavam 37% de
doença arterial coronária grave e 49% de doença arterial co-
ronária moderada (obstruções inferiores a 70%). Do total de
pacientes, somente 14% tinham as artérias coronárias nor-
mais, muitos dos quais eram assintomáticos, e em 30% deles
com doença arterial coronária grave o eletrocardiograma era
absolutamente normal.8

Em cirurgia vascular o eletrocardiograma é muito impor-
tante, visto que nesses pacientes as anormalidades ocorrem
em 40% a 70% dos pacientes, sendo as alterações do seg-
mento ST e da onda T as mais comuns. Tem papel em parti-
cular nos pacientes diabéticos, em vista de alguns serem oli-
gossintomáticos em relação à dor na doença coronária. Mui-
tas vezes a presença de ondas Q patológicas é a única evidên-
cia de coronariopatia. Apesar de ainda ser discutível se as
alterações crônicas no eletrocardiograma são indicativas de
mau prognóstico, a presença de arritmias ou alterações is-
quêmicas recentes coloca o paciente em grupo de alto risco.9

Dessa forma, o eletrocardiograma pode nos dar subsídios
importantes para o diagnóstico da doença arterial coronária.
Observar ondas Q patológicas ou mesmo indícios, alterações
da repolarização ventricular, complexos de baixa voltagem e
outros elementos eletrocardiográficos sugestivos de doença
arterial coronária pode ser uma pista diagnóstica.

O impacto das alterações eletrocardiográficas é bem co-
nhecido no período perioperatório; entretanto, também apre-
senta valor no prognóstico a longo prazo, tanto naqueles com
doença coronária conhecida como nos que desconhecem qual-
quer evento patológico pregresso.

Na população não-cirúrgica, a prevalência e o significado
prognóstico das anormalidades eletrocardiográficas, tais como
ondas Q patológicas, desvios do eixo do QRS, ondas R com
amplitudes aumentadas, alterações no segmento ST e onda
T, anormalidades atrioventriculares ou distúrbios de condu-
ção e arritmias, são bem conhecidos, tendo prognóstico dis-
tinto.10 Entretanto o conhecimento dessas alterações e o prog-
nóstico a longo prazo ainda são limitados. Em alguns estudos
os achados de anormalidades eletrocardiográficas em popu-
lações submetidas a cirurgias de baixo risco não foram predi-
tores de complicações tanto a curto quanto a longo prazos.11,12

Já em cirurgias de alto risco os resultados foram diferen-
tes. Landesberg et al.13, estudando pacientes submetidos a
cirurgia vascular, observaram que as depressões do segmen-
to ST estavam associadas a aumento da morbidade e mortali-
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dade intra-hospitalar. Jeger et al.14, avaliando cirurgias de alto
risco, verificaram que o eletrocardiograma continha impor-
tantes informações prognósticas a longo prazo nos pacientes
com doença arterial coronária.

ARRITMIAS

As arritmias são frequentes no período perioperatório,
principalmente nos pacientes mais idosos, em que os proce-
dimentos são mais comuns. Alguns tipos de arritmia, tais como
ritmo diferente do sinusal, arritmias supraventriculares ou
ventriculares, foram identificados em diversos estudos, como
preditores independentes de complicações cardíacas nos pe-
ríodos intra e pós-operatório.15

Entretanto o tema é ainda controverso em vista da diver-
sidade etiológica dos diversos tipos de arritmias, em que o
substrato estrutural talvez seja o preditor mais importante.
Estudo utilizando a monitorização do eletrocardiograma de
24 horas (Holter) não evidenciou como mau preditor de ris-
co perioperatório os pacientes assintomáticos que apresenta-
vam taquicardia ventricular não-sustentada ou extrassistolia
ventricular16, em contraste com o estudo de Goldman et al.17,
em que mais de cinco batimentos ventriculares era um fator
independente de complicações. Porém é preciso considerar
que, nesse estudo, a amostra tinha diversos pacientes com
insuficiência cardíaca em uso de digitálicos.

As arritmias, em sua maioria, são benignas, mas podem
mascarar um problema cardíaco grave, por isso é preciso sem-
pre levar em conta não só a arritmia em si, mas também a
presença ou não de isquemia miocárdica e função ventricu-
lar, elementos importantes na análise do processo arrítmico.
Frequentemente em pacientes assintomáticos sem cardiopa-
tia estrutural as arritmias não necessitam de tratamento far-
macológico.

O’Kelly et al.18, estudando pacientes sabidamente coro-
nariopatas que foram submetidos a cirurgia não-cardíaca, não
encontraram correlação entre as arritmias e as complicações
perioperatórias. E nesse grupo em especial a prevalência de
arritmias foi em 44% dos pacientes.18 Dessa forma não há
consenso da importância de cada arritmia em particular na
evolução perioperatória. O tratamento com antiarrítmicos,
portanto, não diminui a mortalidade  perioperatória, poden-
do, inclusive, aumentá-la.19

A fibrilação atrial é uma arritmia extremamente comum
nos pacientes mais idosos, que são submetidos a cirurgias
não-cardíacas (Tabela 2). A perda da contração atrial em ge-
ral apresenta queda de 20% a 25% do débito cardíaco. Em
corações normais não há significado hemodinâmico se a res-
posta ventricular for baixa; porém, dependendo da cardiopa-

tia de base, essa perda pode ser acentuada e responsável até
por choque cardiogênico ou edema agudo de pulmão. Exem-
plos típicos dessas eventualidades são a fibrilação atrial nas
cardiomiopatias hipertróficas, na estenose mitral grave e nas
síndromes de pré-excitação (síndrome de Wolff-Parkinson-
White com período refratário curto).

Tabela 2 - Principais causas extracardíacas de fibrila-
ção atrial

Distúrbios ácido-básicos
Infecções agudas
Intoxicações alcoólicas
Carcinoma brônquico
Cateter venoso central
Anormalidades eletrolíticas
Hipertensão arterial
Hipovolemia
Hipoxia
Doenças pericárdicas
Derrames pleurais
Pós-pneumectomia
Embolia pulmonar
Tireotoxicose

O flutter atrial é menos comum que a fibrilação atrial,
porém raramente existe sem cardiopatia estrutural. Assim, o
encontro dessa arritmia no pré-operatório é um indício de
comprometimento cardíaco. As considerações perioperatóri-
as são semelhantes à fibrilação atrial, com pequenas diferen-
ças em termos de menos fenômenos tromboembólicos e res-
posta a reversão química extremamente pobre.

A taquicardia atrial pode ocorrer na ausência de cardio-
patia estrutural, porém mais frequentemente está associada a
algum tipo de doença cardíaca. É relativamente frequente nos
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções
pulmonares, e cardiomiopatias graves. Quando essa arritmia
se acompanha de bloqueios atrioventriculares, é preciso afas-
tar intoxicação digitálica.

A taquicardia atrial multifocal pode ser encontrada em pa-
cientes com embolia pulmonar, valvopatias graves, insufici-
ência renal, insuficiência respiratória, e distúrbios hidroele-
trolíticos e metabólicos.20

O encontro dessa arritmia e o risco de complicações no
perioperatório têm o significado relacionado com a afecção
de base que a originou. Dessa forma, a melhor conduta é a
otimização ou o tratamento do processo patológico de base,
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melhorar ao máximo as condições respiratórias na doença
pulmonar obstrutiva crônica, otimizar a função ventricular,
corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, etc.

A taquicardia por reentrada nodal, caracterizada por ta-
quicardia com complexo QRS de origem supraventricular,
geralmente não tem significado no período perioperatório
como preditor de risco de complicações cardiovasculares, se
não houver cardiopatia estrutural, o que é uma situação mui-
to comum. Como geralmente não existe cardiopatia estrutu-
ral de base, essas taquicardias são bem toleradas.

As taquicardias por vias acessórias são relativamente ra-
ras. Quando a condução é anterógrada pode ocorrer padrão
eletrocardiográfico característico da síndrome de Wolff-Par-
kinson-White, em que o eletrocardiograma é bastante carac-
terístico.

A incidência das vias acessórias é de 0,1% a 0,3% da po-
pulação; 40% a 80% desses pacientes apresentam taquicar-
dia e até 20% podem apresentar flutter ou fibrilação atrial, o
que é um evento muito grave, visto que nessas situações ge-
ralmente a condução atrioventricular pode ser completa, le-
vando a frequência ventricular muito alta com perda da fun-
ção cardíaca.21 Além disso, no período perioperatório, com
os diversos estresses cirúrgicos, drogas anestésicas depres-
soras do miocárdio, ansiedade e desenvolvimento de fibrila-
ção atrial ou flutter estão maximizados, o que pode ser peri-
goso nesses pacientes. Esse é um detalhe comum naqueles
pacientes cujo período refratário da via anômala é curto, po-
dendo haver condução atrioventricular em frequências de
300 bpm ou mais, levando a fibrilação ventricular e, conse-
quentemente, morte súbita.

A bradicardia sinusal pode resultar, entre outros fatores,
de tônus vagal excessivo, diminuição do tônus simpático e
efeito de medicamentos. Ocorre em diversas situações, inclu-
sive durante o sono em indivíduos normais, podendo ocorrer
pausas de até 2 segundos. De maneira geral não necessita de
tratamento farmacológico. Os pacientes no perioperatório que
não elevam a frequência cardíaca com o exercício físico e
que apresentam intolerância aos esforços claramente relacio-
nada a incompetência cronológica podem ser candidatos a
implante de marca-passo, porque frequentemente a terapêu-
tica farmacológica é ineficaz.22

As extrassístoles ventriculares, arritmias bastante comuns
na população, não têm significado patológico quando ocor-
rem em corações estruturalmente normais. O prognóstico está
diretamente relacionado à presença de cardiopatia e, conse-
quentemente, da função ventricular. As extrassístoles são mais
frequentes em pacientes com hipertensão arterial, hipertrofia
miocárdica, prolapso da valva mitral, cardiomiopatias e do-
ença arterial coronária.23 Evidentemente o substrato oculto

de alguma cardiopatia pode estar presente e, com isso, tu-
multuar o perioperatório.

O encontro de taquicardia ventricular em um eletrocardi-
ograma de 12 derivações é raro, mas pode ser a apresentação
de cardiopatia grave.

Em pacientes assintomáticos, a taquicardia ventricular não-
sustentada, com função ventricular normal, geralmente não
necessita de tratamento. Em pacientes sintomáticos com ta-
quicardia ventricular não-sustentada os betabloqueadores são
geralmente efetivos em prevenir recorrências.24

Nos pacientes com bloqueios atrioventriculares de primei-
ro ou segundo graus do tipo Wenckebach, em que geralmen-
te o nível dos bloqueios é supra His, não há necessidade de
implante de marca-passo profilático. Naqueles com bloque-
ios bifasciculares crônicos, progressão para bloqueio atrio-
ventricular total no curso de uma cirurgia, sem história pré-
via de bloqueio atrioventricular, não é observada. Já nos pa-
cientes que têm bloqueio de ramo bifascicular e bloqueio atri-
oventricular de segundo grau, o risco de desenvolver blo-
queio atrioventricular total no intraoperatório é elevado, ne-
cessitando, por isso, de marca-passo temporário.25

Os pacientes com bloqueio atrioventricular total devem
receber marca-passo antes da cirurgia, mesmo aqueles assin-
tomáticos. Se a cirurgia puder ser adiada, deve-se implantar
marca-passo definitivo; caso contrário, utiliza-se o temporá-
rio. Os agentes anestésicos deprimem a contratilidade mio-
cárdica e a automaticidade e produzem vasodilatação perifé-
rica, fatores totalmente adversos para o coração conseguir
aumentar o débito cardíaco. Dessa forma, o marca-passo é
absolutamente necessário nos pacientes com bloqueio atrio-
ventricular total antes do evento cirúrgico.26

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

O eletrocardiograma no paciente com insuficiência cardí-
aca pode ser útil no sentido de direcionar aos aspectos etio-
lógicos e à avaliação de algumas arritmias.27

O sistema de condução é da mesma forma vulnerável aos
processos patológicos que ocorrem nos miócitos e no inters-
tício, com alterações em sua propriedade de condução do
estímulo elétrico. Tanto a isquemia como a fibrose e os pro-
cessos degenerativos alteram significantemente o sistema ex-
citocondutor.

Bloqueio de ramo esquerdo, importante preditor de mor-
te súbita, é observado com frequência em pacientes com in-
suficiência cardíaca e afeta sensivelmente a mecânica ventri-
cular com ativação e contração anormal dos ventrículos.28

Com frequência, o encontro de bloqueio ou ramo esquerdo
revela presença de cardiopatia, não sendo possível descartar
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doença arterial coronária.
O encontro de ondas de necrose no eletrocardiograma

pode ser importante no diagnóstico de infarto do miocárdio
pregresso, às vezes não diagnosticado, fato comum em avali-
ações de pacientes, principalmente idosos, com comorbida-
des e diabéticos.29

A presença de grandes complexos QRS em precordiais
esquerdas com o padrão strain na repolarização ventricular
direciona para o diagnóstico de hipertrofia cardíaca. Em nos-
so meio, a presença de bloqueio de ramo direito e de blo-
queio da divisão ântero-superior de ramo esquerdo sugere o
diagnóstico de doença de Chagas.

ELETROCARDIOGRAMA NAS DOENÇAS

EXTRACARDÍACAS

Outro aspecto importante da análise eletrocardiográfica
são as alterações decorrentes de doenças extracardíacas. Em
algumas situações o eletrocardiograma pode ser diagnóstico.
Na hipotermia, a presença de ondas de Osborn praticamente
faz o diagnóstico (Figura 1); nas doenças cerebrais, tais como

tumores ou hemorragias, a presença de ondas T cerebrais (am-
plas, base larga, invertidas ou não) é bastante característica
desses processos.

Nos distúrbios hidroeletrolíticos, muitas vezes o eletro-
cardiograma ajuda no diagnóstico. Na hipercalemia, a pre-
sença de ondas T altas, apiculadas e de base estreita tem ex-

Figura 1. Eletrocardiograma de paciente com hipotermia.

celente correlação com níveis altos de potássio. Aparecimen-
to de ondas u e diminuição da amplitude da onda T, com falso
prolongamento do intervalo QT, pode ser indício de hipoca-
lemia.30

Dessa forma, o eletrocardiograma faz parte do exame clí-
nico em todas as situações médicas, devendo ser obrigatório
antes de qualquer procedimento cirúrgico, não só pelas pos-
sibilidades de orientação diagnóstica, como também na evo-
lução pós-operatória.
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Grande parte dos pacientes que serão submetidos a intervenção ci-
rúrgica apresenta algum tipo de doença crônica e faz uso de medica-
mentos. Um dos mais importantes papéis do médico na avaliação
pré-operatória é fazer as recomendações a respeito do uso ou da
interrupção das medicações nesse período. Infelizmente, os dados
nessa área frequentemente são insuficientes para fornecer recomen-
dações baseadas em evidências e corroborar protocolos fixos. Nes-
te artigo, os autores tentaram apresentar um resumo das mais im-
portantes recomendações, baseadas nas propriedades farmacológi-
cas das drogas, no efeito da suspensão de medicamentos sobre a
doença de base, e no potencial efeito da droga sobre o procedimento
proposto, incluindo interações com agentes anestésicos.

Descritores: Avaliação. Pré-operatória. Interações de medicamen-
tos. Procedimentos cirúrgicos eletivos. Doenças subjacentes.

THE USE OF DRUGS IN THE PERIOPERATIVE PERIOD

Most patients undergoing surgical procedures have some kind of
chronic disease and use drugs. One of the most important roles of
the physician in preoperative evaluation is to make recommendati-
ons regarding the use of medications. Unfortunately, data in this
area are often insufficient to provide evidence-based recommenda-
tions and corroborate fixed protocols. In this article, the authors pro-
vide a summary of the most important recommendations based on
the pharmacologic properties of the drugs, on the effect of drug dis-
continuation on the underlying disease, and on the potential effect
of drugs during the surgical procedure, including interactions with
anesthetic agents.

Key-words: Evaluation. Preoperative. Drug interactions. Surgical
procedures, elective. Underlying diseases.
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A avaliação do risco cirúrgico é uma atividade corri-
queira nos consultórios de clínica médica e cardiolo-
 gia. Contudo, pela diversidade de indicações cirúr-

gicas e comorbidades dos pacientes, a literatura ainda é ca-
rente em definir um protocolo para a avaliação geral desses
doentes, devendo o juízo clínico do profissional orientar a
investigação pertinente a cada caso.

Na experiência do Ambulatório de Clínica Médica do Hos-
pital Guilherme Álvaro, em Santos (SP), as consultas para
avaliação do risco cirúrgico perfazem atualmente 9% do to-
tal de consultas. Grande parcela desses doentes apresenta co-
morbidades em tratamento, sendo necessário definir que tipo
de estratégia é adequado à estimativa do risco cirúrgico e
qual será a melhor conduta quanto às medicações utilizadas
cronicamente pelo doente, durante o ato operatório. Reco-
menda-se, também, atentar para a existência de interações
medicamentosas, bem como para a existência de distúrbios
metabólicos e de doença hepática ou renal, capazes de alterar
o tratamento pretendido.

Assim, é preciso enfatizar que o clínico deve observar,
para cada fármaco, as eventuais limitações de seu uso em
pacientes que serão submetidos a intervenções cirúrgicas não-
cardíacas.

Nesse contexto, deve-se sempre avaliar o risco do uso do
fármaco durante a cirurgia e os possíveis malefícios da retira-
da do fármaco na evolução da doença de base. Infelizmente,
esse ponto permanece ainda longe de um consenso. Poucos
estudos na literatura se aprofundaram nesse tema e as medi-
das indicadas permanecem, na maioria das vezes, seguindo
as orientações da própria indústria farmacêutica responsável
pelo medicamento.

Inicialmente, é de extrema importância no manejo das
drogas no pré-operatório colher uma minuciosa história far-
macológica, abordando todos os comprimidos que os paci-
entes utilizam. Por questões culturais, os pacientes tendem a
chamar de medicamentos apenas o que eles julgam servir para
o tratamento de suas doenças, podendo omitir analgésicos e
anti-inflamatórios tomados ocasionalmente para dor, anticon-
cepcionais e terapias hormonais, bem como fitoterápicos. É
importante conversar com o paciente sobre todo comprimido
ingerido, a frequência com que é utilizado e se está usando
nesse momento.

Outro aspecto importante é a avaliação dos pontos fun-
damentais sobre a retirada ou a manutenção dos fármacos
antes da cirurgia: O fármaco interfere na hemodinâmica, ci-
catrização ou coagulação e, portanto, pode prejudicar o pro-
cedimento cirúrgico? O fármaco apresenta interações medi-
camentosas importantes com os agentes anestésicos usuais?
Qual a importância desse fármaco no controle da doença de

base? Qual seria o efeito da suspensão desse fármaco antes
da cirurgia?

Caso não interfira na anestesia nem no procedimento, o
fármaco pode ser mantido normalmente; caso interfira, deve-
rá ser avaliado o risco-benefício de sua retirada.1-3

O correto manejo dos fármacos no pré-operatório é um
dos motivos que explicam a melhor evolução do paciente em
procedimentos eletivos, comparados com as cirurgias de ur-
gência. Como regra geral a maioria das medicações pode ser
mantida durante a cirurgia e não interfere com a administra-
ção anestésica. Consequentemente, a maioria das drogas deve
ser continuada até a manhã da cirurgia, a menos que seja to-
talmente desnecessário, como vitaminas usadas por conta
própria, ou que haja contraindicação a essas drogas, como o
ácido acetilsalicílico

A avaliação dos níveis séricos de algumas drogas, como
digoxina e fenitoína, pode ser importante, pois essas drogas
têm intervalos terapêuticos mais estreitos e suas doses po-
dem estar excessivas ou insuficientes, alterando a resposta ao
ato cirúrgico.1

O jejum não é contraindicação para a continuação dos
fármacos pré-operatórios, pois podem ser tomados com pe-
quena quantidade de água. Contudo algumas cirurgias vão
impedir totalmente a capacidade de ingestão oral; nesses ca-
sos, pode-se optar por formulações venosas, quando possí-
vel, ou por administração enteral da droga por meio de son-
das.

É importante citar que alguns fármacos não podem ser
retirados abruptamente antes das cirurgias pelo risco de efei-
to rebote, sendo os principais os betabloqueadores, a clonidi-
na e os anticonvulsivantes.1,4

Um ponto importante a ser lembrado é o uso e o abuso
cada vez mais intenso de fitoterápicos, como mencionado an-
teriormente, nem sempre encarados pelos pacientes como fár-
macos. Há estudos demonstrando que 37% da população
adulta dos Estados Unidos utilizam fitoterápicos com regula-
ridade, sendo os mesmos encarados como suplementos die-
téticos.5 No Brasil, os fitoterápicos são tidos como fármacos
pela portaria no 22/1967 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária e pela resolução RDC no 17/2000.6 Sabe-se que mui-
tos dos fitoterápicos usados habitualmente pela população
alteram a coagulação sanguínea, dentre eles principalmente o
ginkgo biloba, o alho em comprimidos, o ginseng e o gengi-
bre, sendo o primeiro deles utilizado, na prática clínica, em
diversas doenças, como distúrbios da memória, demência e
doença de Alzheimer.7,8

O ginkgo biloba também é utilizado em distúrbios cardio-
vasculares e na isquemia cerebral. Seu efeito na coagulação
sanguínea ocorre por inibição da agregação plaquetária indu-
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zida pela adenosina difosfato (ADP), antagonismo do efeito
do fator de agregação plaquetária, e inibição da agregação
dos eritrócitos.9 Já o mecanismo antiplaquetário do alho
(Allium sativum) é a provável inibição da tromboxano sinta-
se, enzima de grande importância na formação do tromboxa-
no A

2.
10

Já os anti-hipertensivos devem ser mantidos inclusive no
dia da cirurgia, exceto os diuréticos, que deverão ser suspen-
sos toda vez que a cirurgia envolver risco ou previsão de
perda sanguínea, pois podem alterar a capacidade renal de
concentrar a urina, prejudicando as respostas à hipovolemia.1,11

Sua utilização é frequente em pacientes com insuficiência car-
díaca e hipertensão arterial, sendo nesta última utilizado em
baixas doses, podendo, como dito anteriormente, ser suspen-
so no dia da cirurgia e retornado via oral quando possível.
Por outro lado, em pacientes com insuficiência cardíaca cu-
jas doses costumam ser elevadas, o aumento da dose deverá
ser considerado diante de sinais de congestão.

Em qualquer paciente em uso de diurético deve ser consi-
derada a possibilidade de distúrbio eletrolítico, pelo aumento
da excreção de potássio e magnésio. A hipocalemia pode ocor-
rer em até 34% dos pacientes submetidos a cirurgia (na mai-
oria não-cardíaca).12

O risco de taquicardia ventricular e fibrilação ventricular
está significativamente aumentado na hipocalemia.13 Em es-
tudo com 688 pacientes com algum tipo de cardiopatia sub-
metidos a cirurgia não-cardíaca, a hipocalemia foi, de manei-
ra independente, associada à mortalidade.14

Quanto ao betabloqueador, indiscutivelmente é um dos
fármacos em que a maior parte das evidências médicas suge-
re claro benefício na manutenção perioperatória. Esses fár-
macos parecem reduzir os efeitos cardiovasculares da des-
carga simpática da cirurgia, diminuindo o consumo de oxigê-
nio pelo miocárdio e, consequentemente, a chance de isque-
mia e arritmias. Os possíveis efeitos adversos seriam a bradi-
cardia e a hipotensão, mas são de pequena gravidade e facil-
mente reversíveis. Quando o paciente não puder ingerir por
via oral, devem ser utilizadas formulações venosas de beta-
bloqueadores, como o metoprolol e o esmolol. A preferência
sempre se faz para os cardiosseletivos, para diminuir a chan-
ce de broncoespasmo na cirurgia.15,16

Os betabloqueadores, o tratamento medicamentoso mais
bem estudado, reduzem a morbidade perioperatória cardía-
ca, conforme demonstrado em dois estudos randomizados bem
projetados, e diminuíram os desfechos clínicos, como libera-
ção de biomarcadores e isquemia miocárdica, em outros es-
tudos. Mangano et al.15 administraram atenolol ou placebo
começando na manhã da cirurgia e continuando durante sete
dias no pós-operatório em uma coorte de 200 pacientes com

doença coronária conhecida ou com fatores de risco para do-
ença arterial coronária submetidos a cirurgia não-cardíaca de
alto risco. Esses autores demonstraram acentuada redução
da incidência de isquemia miocárdica perioperatória, mas ne-
nhuma diferença nas taxas de infarto agudo do miocárdio no
mesmo período. Ocorreu melhora acentuada na sobrevida em
seis meses no grupo de atenolol, que continuou durante pelo
menos dois anos.

Com base nas evidências acumuladas quanto ao benefício
dos betabloqueadores no período perioperatório e dos bene-
fícios não-operatórios dos betabloqueadores para a doença
arterial coronária e a insuficiência cardíaca, vários grupos
advogam um betabloqueio profilático em pacientes de alto
risco. As diretrizes do American College of Cardiology/Ame-
rican Heart Association (ACC/AHA) recomendam o trata-
mento com um agente betabloqueador para os pacientes que
previamente estavam recebendo esses agentes e para os paci-
entes com testes de estresse positivos submetidos a grande
cirurgia vascular. Recomendam (nível IIa), também, a admi-
nistração profilática de um betabloqueador em pacientes com
doença arterial coronária já diagnosticada ou com fatores de
risco importantes para doença arterial coronária, o mesmo
ocorrendo em um relato da Agency for Health-care Research
and Quality.17 Em meta-análise publicada em 2005, a qual ele-
geu seis estudos randomizados controlados, avaliou-se o uso
do betabloqueador em pacientes submetidos a cirurgia não-
cardíaca, com um total de 632 pacientes, dos quais 354 rece-
beram betabloqueador no pré-operatório e 278, não. Nesse
estudo houve redução da mortalidade de 12% para 2% e de-
créscimo de isquemia miocárdica de 33% para 15%. Todos
os desfechos, exceto mortalidade total perioperatória, tive-
ram benefícios a favor do betabloqueador.18

Apesar de os simpaticolíticos de ação central, exemplifi-
cados pela clonidina, serem cada vez menos utilizados na te-
rapia anti-hipertensiva, sua manutenção durante o periopera-
tório foi associada a melhor prognóstico cardiovascular; por
outro lado, a suspensão da droga deve ser programada e de
maneira gradual, pois a retirada abrupta pode resultar em grave
efeito rebote. O possível benefício da droga no perioperató-
rio associado ao risco de sua retirada súbita fazem com que a
recomendação seja manter a droga inclusive no dia da cirur-
gia, usando aplicações transdérmicas caso a ingestão oral seja
impossível.

Outros simpaticolíticos centrais, como a alfametildopa,
têm chance muito menor de causar efeito rebote e meia-vida
mais longa, podendo causar hipotensão prolongada; portan-
to, devem ser substituídos por drogas alternativas durante a
preparação do paciente para a cirurgia.4

O European Mivazerol Trial, que randomizou 1.897 pa-
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cientes com doença arterial coronária ou pacientes de alto
risco para doença arterial coronária para determinar a eficá-
cia e a segurança do mivazerol antes de serem submetidos a
cirurgia não-cardíaca, demonstrou que a infusão intravenosa
de mivazerol não reduziu a incidência de infarto do miocár-
dio em pacientes com doença arterial coronária, porém em
subgrupo de pacientes pré-selecionados com vasculopatia
periférica houve redução significativa da incidência de mor-
talidade perioperatória.19

Independentemente de seu efeito hipotensor, os inibido-
res da enzima de conversão da angiotensina preservam a fun-
ção de órgãos, sendo esse efeito relacionado com a melhora
da função endotelial, suas propriedades anti-inflamatórias e
sua interferência direta com a aterogênese.20

A inibição da enzima de conversão da angiotensina pode
prevenir eventos relacionados com a isquemia miocárdica e a
disfunção do ventrículo esquerdo. Com tudo isso, parece ra-
zoável que os inibidores da enzima de conversão da angio-
tensina tragam efeitos benéficos nos desfechos do pós-ope-
ratório.

O Quinapril On Vascular ACE and Determinants of Is-
chemia Study (QUO VADIS) comparou o efeito do inibidor
da enzima de conversão da angiotensina quinapril com o pla-
cebo em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. O trata-
mento com quinapril foi iniciado quatro semanas antes da
cirurgia eletiva e foi continuado acima de um ano após a ci-
rurgia.21 Esse estudo demonstrou que os eventos cardiovas-
culares no pós-operatório foram significativamente reduzi-
dos [HR 0,23, intervalo de confiança de 95% (IC 95%) 0,06-
0,87] nos pacientes tratados, mas o efeito observado nesse
estudo pode ter sido resultado do tratamento no pós-opera-
tório, visto que uma revisão recente forneceu dados confli-
tantes a respeito desse beneficio dos inibidores da enzima de
conversão da angiotensina após cirurgias cardíacas.22

Além disso, deve-se ressaltar que os inibidores da enzima
de conversão da angiotensina no perioperatório podem tra-
zer riscos de hipotensão somados ao efeito anestésico da in-
dução e ao uso concomitante de betabloqueadores. A hipo-
tensão é menos frequente quando os inibidores da enzima de
conversão da angiotensina são descontinuados um dia antes
da cirurgia. Ainda que permaneça o debate sobre o assunto, a
retirada do inibidor da enzima de conversão da angiotensina
deve ser considerada 24 horas antes das cirurgias quando es-
tiver sendo usado apenas como hipotensor, e seu uso deve
ser retomado após a cirurgia, tão logo o volume esteja esta-
bilizado.

É importante lembrar que o risco de hipotensão é alto
tanto com o inibidor da enzima de conversão da angiotensina
como com os antagonistas dos receptores da angiotensina II,

e que a resposta aos vasopressores pode estar debilitada.23

Em pacientes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo
em condições clínicas estáveis parece razoável que os inibi-
dores da enzima de conversão da angiotensina sejam manti-
dos durante o perioperatório sob rigorosa monitorização.23

Quando a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo é di-
agnosticada no pré-operatório em pacientes não-tratados, a
cirurgia deverá ser postergada, se possível, para que seja in-
troduzido o inibidor da enzima de conversão da angiotensina
ou o antagonista dos receptores da angiotensina II e o beta-
bloqueador.23

É recomendação classe I nível C a manutenção do inibi-
dor da enzima de conversão da angiotensina durante cirurgia
não-cardíaca em pacientes estáveis com disfunção sistólica
do ventrículo esquerdo.23

A relevância dos estudos randomizados avaliando o efei-
to dos bloqueadores dos canais de cálcio no perioperatório
de cirurgia não-cardíaca é limitada pela falta de estudos de
estratificação de risco e revisões sistemáticas de morte cardí-
aca e infarto do miocárdio. Uma meta-análise com randomi-
zação de 11 ensaios clínicos com total de 1.007 pacientes
submetidos a cirurgia não-cardíaca em uso de bloqueadores
dos canais de cálcio (diltiazem em sete ensaios, verapamil em
dois e nifedipina em um, e um com três braços: controle, dil-
tiazem e nifedipina)24 demonstrou redução significativa do nú-
mero de episódios de isquemia miocárdica e taquicardia su-
praventricular nas análises conjuntas dos bloqueadores dos
canais de cálcio. Contudo a diminuição da mortalidade e do
infarto do miocárdio teve significância estatística quando
ambos os endpoints foram combinados em desfecho com-
posto de morte e/ou infarto agudo do miocárdio (RR 0,35,
IC 95% 0,08-0,83; p = 0,02). Análises de subgrupos favore-
ceram diltiazem.

Outro estudo com mil pacientes submetidos a aneurismec-
tomia aguda ou eletiva demonstrou que os bloqueadores dos
canais de cálcio diidropiridínicos foram independentemente
associados com incremento da incidência de mortalidade pe-
rioperatória.25

O uso de diidropiridínicos de ação curta, cápsulas de ni-
fedipina em particular, deve ser evitado. Embora não sejam
indicados para pacientes com insuficiência cardíaca ou dis-
função sistólica com finalidade de redução da frequência car-
díaca, os bloqueadores dos canais de cálcio devem ser consi-
derados naqueles com contraindicações para o uso de beta-
bloqueadores.

A nitroglicerina é bem conhecida pela ação anti-isquêmi-
ca. Um estudo controlado demonstrou redução perioperató-
ria da isquemia miocárdica em pacientes com angina estável,
quando utilizada nitroglicerina endovenosa durante a cirur-
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gia não-cardíaca.26 Nenhum efeito foi observado na incidên-
cia de infarto do miocárdio ou morte cardíaca. Essas obser-
vações foram confirmadas em estudo semelhante.27 Além dis-
so, o uso perioperatório de nitroglicerina pode significar ris-
co hemodinâmico para o paciente, com redução da pré-car-
ga, ocasionando taquicardia e hipotensão.

Arritmias cardíacas contam como uma importante causa
de aumento da morbidade e da mortalidade no perioperató-
rio. Enquanto na literatura tem crescido o uso de fármacos
antiarrítmicos, ensaios clínicos randomizados com o uso des-
ses medicamentos no perioperatório continuam escassos. Para
abordar a relevância do tema é bom que se faça uma revisão
rápida dos mecanismos de ação das principais classes de anti-
arrítmicos disponíveis. A Tabela 1 apresenta a classificação
funcional pelo mecanismo de ação de acordo com a classifi-
cação de Vaughan Williams.28

Os antiarrítmicos mais antigos, como quinidina, procai-
namida e outros, principalmente das classes I e III, são retira-
dos alguns dias antes e reintroduzidos depois, conforme a
necessidade, não havendo um protocolo fechado. Os antiar-
rítmicos mais modernos, notadamente a amiodarona, podem
ser tomados inclusive no dia da cirurgia e na impossibilidade
de ingestão por via oral alguns podem ser usados por via
intravenosa. O sotalol é um betabloqueador com efeitos anti-
arrítmicos e como qualquer betabloqueador deve ser manti-
do durante todo o ato operatório.1,29

Distúrbios do ritmo cardíaco são encontrados frequente-
mente no perioperatório, podendo variar de acordo com ava-
liação realizada no pré-operatório, eletrocardiograma de re-
pouso, dinâmico e ambulatorial, mas em geral muitos desses
distúrbios são mais frequentes nas faixas etárias mais avança-
das,30 nas quais as cardiopatias estruturais têm maior preva-
lência. Situações tais como distúrbios metabólicos e estados
hiperdinâmicos ligados à liberação de catecolaminas também
predispõem ao aparecimento de distúrbios do ritmo cardía-

Tabela 1 - Principais fármacos usados em unidades de terapia intensiva e em anestesiologia, listados de acordo com
seus alvos farmacológicos, segundo a classificação de Vaughan Williams modificada28

Receptor Classe Fármaco

Canais de Na+ e K+ IA Procainamida, quinidina, amiodarona
Canais de Na+ IB Lidocaína, fenitoína, mexiletine, tocainida
Betarreceptores II Esmolol, amiodarona, propranolol, atenolol, sotalol
Canais de K+ III Bretilium, ibutilida, sotalol, dofetilide
Canais de Ca++ IV Verapamil, diltiazen, amiodarona

co. É importante lembrar, também, que alguns fármacos ou
sua interação podem ocasionar efeitos pró-arrítmicos, e nem
sempre há necessidade de tratar todo e qualquer distúrbio de
ritmo, pois é bom ter em mente o Cardiac Arrhythmias Sup-
pression Trial (CAST).31

O encontro de distúrbio do ritmo cardíaco por si só não
prediz aumento do risco cardiovascular como fator isolado,
mas levanta a suspeita de cardiopatia estrutural possivelmen-
te associada, por exemplo cardiopatia isquêmica coronária e
insuficiência cardíaca, com comprometimento da função sis-
tólica do ventrículo esquerdo, tornando-se de alto risco e
devendo passar a ter abordagem otimizada.28

Há poucos dados na literatura quanto aos fármacos usa-
dos no tratamento das dislipidemias; contudo, parece ser se-
guro manter as estatinas no perioperatório, principalmente
nos pacientes de alto risco cardiovascular, devendo-se sus-

pender todos os outros antilipemiantes no dia anterior ao pro-
cedimento.32 Estratégias para minimizar o risco perioperató-
rio de infarto do miocárdio dependem muito da fisiopatolo-
gia envolvida no caso. A relação desfavorável entre oferta e
demanda de oxigênio, limitada, por exemplo, por estenose
em uma das artérias coronárias, pode ser minimizada pelo
uso de betabloqueador. Mas frequentemente o que ocorre é a
instabilização de um ateroma, devendo então ser acionada
uma estratégia multifocal, como segue: terapia com estatinas
reduzem a inflamação coronária, ácido acetilsalicílico reduz
o meio pró-trombótico no pós-operatório e baixas doses de
betabloqueador diminuem a demanda de oxigênio e inibem a
ruptura das placas.33

O papel particular das estatinas tornou-se um pouco mais
claro com os estudos de Ridker et al.34 em pacientes com
síndrome coronária aguda, evidenciando-se declínio dos ní-
veis de proteína C-reativa após tratamento com estatinas.

Dos fármacos que de algum modo interferem nesse pro-
cesso de coagulação destacam-se os antiplaquetários, de uso
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frequente nas doenças cardiovasculares como agentes na he-
mostasia primária, que inibem a adesão e/ou agregação pla-
quetária. Destacam-se, ainda, os fármacos anticoagulantes,
que impedem que se concretize a hemostasia secundária. E,
finalmente, os que atuam na degradação do trombo ou pre-
venindo sua formação por meio da ativação de fatores anti-
coagulantes e mesmo ativando o sistema fibrinolítico ou trom-
bolítico. Dentre os fármacos que agem na coagulação, os
antiplaquetários e anticoagulantes mais utilizados podem ser
classificados, resumidamente, por meio de seu mecanismo de
ação, como segue:
1. via do ácido araquidônico – inibição da ciclo-oxigenase
(por exemplo, ácido acetilsalicílico);
2. aumento do AMP cíclico plaquetário – inibição da fosfodi-
esterase (por exemplo, dipiridamol e cilostazol);
3. inibição do ADP e da ligação do fibrinogênio com recepto-
res IIb/IIIa (por exemplo, ticlopidina e clopidogrel) e inibi-
dores da glicoproteína IIb/IIIa por via endovenosa (por exem-
plo, abciximab, tirofiban e eptifibatide), e os recentes de uso
oral (por exemplo, xemilofiban, orbofiban, sibrafiban e lotra-
fiban);
4. anticoagulantes – inibição da trombina (por exemplo, he-
parina, hirudina, argatroban) e anticoagulantes – inibição com-
petitivo da vitamina K (por exemplo, warfarina);
5. inibidores do fator de ativação plaquetário (por exemplo,
ginkgo biloba, citado não por ser um dos antiplaquetários
mais utilizados mas por representar um fitoterápico nem sem-
pre encarado como um fármaco capaz de implicações impor-
tantes no mecanismo da hemostasia no perioperatório).

A seguir são citados exemplos de situações concretas para
o manejo de tais fármacos no perioperatório.

De acordo com importante artigo de revisão de Chassot
et al.,35 fármacos antiplaquetários são largamente prescritos
para prevenção tanto primária como secundária nas doenças
cardiovasculares. Esses fármacos têm contribuído para a re-
dução de eventos agudos cardiovasculares e cerebrais, rela-
cionados com a instabilidade de placas ateromatosas e a trom-
bogenicidade do sangue.36 Sabe-se que mais de dois terços
dos eventos cardíacos súbitos (síndrome coronária aguda ou
morte súbita cardíaca)37 relacionam-se com placas caracteri-
zadas por vasto núcleo lipídico recoberto por delgada capa
protetora, cujo interior é densamente infiltrado por macrófa-
gos com evidentes sinais de atividade inflamatória,38 estando
porém relacionadas a moderadas estenoses (< 60%) nas an-
giografias.

Sabe-se que múltiplos gatilhos de origem celular, humo-
ral e neurovegetativa estão implicados na desestabilização de
tais placas ateromatosas vulneráveis, levando à formação de
oclusão por trombose.38 Assim a síndrome coronária aguda

está intimamente ligada a condições pró-inflamatórias e in-
flamatórias, envolvendo aumento do fibrinogênio, da proteí-
na C-reativa e do inibidor do fator ativador do plasminogênio
(PAI-1).39

No contexto do perioperatório, o risco de síndrome co-
ronária aguda torna-se de relevante importância, pela libera-
ção aumentada de catecolaminas endógenas, pelo aumento
da adesividade plaquetária e pelo decréscimo da fibrinólise,
característicos da reação de fase aguda.40 Assim, de posse
desse entendimento, torna-se óbvia a importância dos fárma-
cos antiplaquetários e a importância da decisão quanto a sua
suspensão em situações em que o risco trombogênico é alto.41

Logo, a estratificação de risco para pacientes potencial-
mente portadores de aterosclerose coronária no que se refere
à probabilidade de evento isquêmico deve ser levada em con-
ta na tomada de decisão quanto à suspensão, por exemplo,
do ácido acetilsalicílico, já que este tem ação benéfica em
reduzir a morbidade e a mortalidade em coronariopatas bas-
tante conhecida.42

Para pacientes com uso contínuo, o ácido acetilsalicílico
não deve ser suspenso antes da intervenção, exceto nas cirur-
gias neurológicas e na prostatectomia transuretral43 (grau de
recomendação I, nível de evidência B). Quando estiver sendo
usada dose mais elevada de aspirina (325 mg), considerar a
redução para dose menor (grau de recomendação IIa, nível
de evidência D).

Mas a abordagem torna-se mais complexa quando se tra-
ta de pacientes submetidos a intervenção coronária percutâ-
nea, cujo tratamento antiplaquetário duplo utilizando ácido
acetilsalicílico associado a um dos tienopiridínicos disponí-
veis (ticlopidina ou clopidogrel) é condição fundamental para
garantir a segurança do tratamento percutâneo com implante
de stents coronários e evitar complicações isquêmicas relaci-
onadas (trombose).44 Após o procedimento, o ácido acetilsa-
licílico deve ser utilizado indefinidamente, em doses que va-
riam de 100 mg/dia a 200 mg/dia.45

Após a realização de intervenção coronária percutânea
eletiva com implante de stents não-farmacológicos, o trata-
mento com tienopiridínicos deve ser mantido por quatro se-
manas.46 A administração dos tienopiridínicos deverá ser pro-
longada no caso de implante de stents farmacológicos. Inici-
almente, o bulário dos primeiros dispositivos disponíveis na
prática clínica recomendava três meses para o stent com elui-
ção de sirolimus e seis meses de duração mínima dessa pres-
crição para o stent com eluição de paclitaxel.47

Contudo, a manifestação observada do risco existente para
a ocorrência de fenômenos trombóticos tardios dessas endo-
próteses promoveu a recomendação formal, por parte do Food
and Drug Administration (FDA), órgão regulador de produ-
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tos dedicados à alimentação e à saúde no território norte-
americano, em dezembro de 2006, de que se deve estender
por um ano, de modo indiscriminado, a prescrição da dupla
terapia antiplaquetária, principalmente do clopidogrel. Essa
decisão não foi baseada em evidência científica fornecida por
meio de estudos controlados, e sim de modo balizador, fun-
damentada no retardo inerente à endotelização desses stents,
relacionado a seu mecanismo de ação intrínseco.48

Com o intuito de diminuir a incidência de complicações
hemorrágicas associadas à terapia antiplaquetária dupla por
períodos prolongados, a dose de ácido acetilsalicílico deve
ser reduzida para 100 mg diários. É importante ressaltar que,
nos pacientes que requeiram cirurgia, o clopidogrel deve ser
suspenso pelo menos cinco dias antes do procedimento, com
o objetivo de reduzir as taxas de sangramento.49

Cerca de dois milhões de pacientes são submetidos a cada
ano a intervenções percutâneas coronárias em países do Oci-
dente e mais de 90% dessas intervenções percutâneas coro-

nárias envolvem a colocação de próteses intracoronárias
(stent). Esses procedimentos requerem tratamento prolonga-
do com fármacos antiplaquetários, os quais garantem o su-
cesso de tais intervenções. Cerca de 5% desses pacientes são
submetidos a cirurgia não-cardíaca dentro do primeiro ano
após o procedimento (intervenção percutânea coronária).
Surge, assim, um conflito que deve ser enfrentado pelo cardi-
ologista e pelo anestesista diante da abordagem de paciente
em uso de terapia dual, com ácido acetilsalicílico e clopido-
grel ou ticlopidina, após recente intervenção do tipo inter-
venção percutânea coronária com colocação de stent simples
(sem revestimento) ou stent com eluição de fármacos (far-
macológicos) e que será submetido a procedimento cirúrgico
não-cardíaco, causador de potencial hemorragia: interrom-
per abruptamente o tratamento dez dias antes do procedi-
mento ou correr o risco de uma perda volumosa de sangue
no intraoperatório e no pós-operatório imediato?50 Sabe-se,
hoje, que a primeira medida constitui uma séria ameaça e tem

sido palco de inúmeras revisões
publicadas51.

Na Figura 1 está apresenta-
do um algoritmo proposto por
Chassot et al.35, demonstrando
uma maneira prática de aborda-
gem dos pacientes em uso de
terapia com antiplaquetários.52

A Figura 2 apresenta uma
proposição das diretrizes peri-
operatórias da ACCF/AHA de
200953 para o manuseio dos pa-
cientes submetidos previamen-
te a intervenção percutânea co-
ronária.

A dupla terapia antiplaque-
tária com ácido acetilsalicílico e
clopidogrel aumenta entre 0,4%
e 1% o risco de sangramento
comparativamente ao ácido ace-
tilsalicílico usado isoladamen-
te.54

O dipiridamol (inibidor da
fosfodiesterase), outro fármaco
antiplaquetário frequentemente
usado em combinação com o
ácido acetilsalicílico na preven-
ção secundária das doenças ce-
rebrovasculares, em contraste
com o ácido acetilsalicílico, exi-
be atividade antiplaquetária re-

* Stent de alto risco: stents longos (> 36 mm), proximais, múltiplos, em locais de oclusão
crônica, em vasos finos ou lesões bifurcadas. Situações de baixo risco: > 3 meses da colo-
cação de stents simples (não revestidos com fármacos), AVC, IM não complicado, inter-
venção percutânea coronária sem stent. Risco de sangramento em espaço fechado: neuro-
cirurgia, intracraniana e no canal intramedular, cirurgia oftálmica na câmara posterior do
olho. Nessas situações a relação risco/benefício deve ser avaliada caso a caso.
Figura 1. Algoritmo para abordagem no perioperatório de pacientes submetidos a terapia
antiplaquetária. (Adaptado de Chassot et al.35) AAS = ácido acetilsalicílico; AVC = acidente
vascular cerebral; d = dia; DAP = doença arterial periférica; IM = infarto do miocárdio; PCI
= intervenção coronária percutânea; SCA = síndrome coronária aguda.
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versível, com meia-vida de
aproximadamente 10 horas.55

Já o cilostazol, fármaco
antiagregante plaquetário e
antitrombótico com ação va-
sodilatadora,56 é um inibidor
específico da adenosina mo-
nofostato cíclica (AMPc)
fosfodiesterase III,57 e tem se
mostrado efetivo no trata-
mento da claudicação inter-
mitente58 e na prevenção do
acidente vascular cerebral.59

É interessante observar que
o cilostazol adicionado ao
ácido acetilsalicílico não al-
tera o tempo de sangramen-
to quando comparado com o
uso do ácido acetilsalicílico
isolado, diferentemente do
clopidogrel associado ao áci-
do acetilsalicílico, que pro-
longa o tempo de sangramen-
to quando comparado com o uso do ácido acetilsalicílico iso-
lado.60

Quanto aos antagonistas da glicoproteína IIb/IIIa usados
na prevenção da imediata trombose de endopróteses (stents)
intracoronárias prescritos há pelo menos 24 a 48 horas,61 o
abciximab (reoPro®) apresenta alta afinidade em sua ligação
ao receptor, enquanto o tirofiban (Aggastrat®) e o eptifibati-
de (Integrilin®) apresentam baixa afinidade, agindo por com-
petição no receptor e dependentes da dose.62 Sabe-se que após
infusão contínua de abciximab a ocupação dos receptores
decresce para aproximadamente 70% em 12 horas e o tempo
de sangramento é prolongado acima de 30 minutos durante a
infusão, mantendo-se após 10 a 15 minutos.63 A agregabilida-
de plaquetária efetiva é restituída em 48 horas, mas um blo-
queio residual pode ser observado em até mais de sete dias.
Tirofiban tem meia-vida de apenas duas horas, e após quatro
horas cerca de 50% da agregabilidade plaquetária já podem
ser observados e o tempo de sangramento retorna aos valo-
res normais.64. Já a meia-vida do eptifibatide é de duas horas
e meia e após seis horas de cessada a infusão a função pla-
quetária apresenta recuperação de mais de 50%.65

Em relação aos fármacos anticoagulantes, como a warfa-
rina (antagonista da vitamina K), o risco de eventos trombó-
ticos deve ser levado em consideração na tomada de decisão
de descontinuação ou mesmo suspensão abrupta do mesmo
para procedimento cirúrgico.

Figura 2. Proposição das diretrizes perioperatórias da ACCF/AHA de 2009. (Adaptado de
Fleisher et al.53) AAS = ácido acetilsalicílico; d = dias; PCI = intervenção coronária percutâ-
nea.

Em 2008, o American College of Chest Physicians (ACCP)
publicou sua última diretriz66 consensual para o manejo peri-
operatório de pacientes em uso de terapia antitrombótica. Essa
importante diretriz recomenda que o manejo dos fármacos
anticoagulantes deve estar baseado na estratificação de risco
dos pacientes.

As indicações para uma anticoagulação continuada estão
presentes em pacientes portadores de prótese valvar mecâni-
ca, fibrilação atrial crônica, e história de tromboembolismo
venoso de repetição. Pacientes portadores de prótese cardía-
ca mecânica são de alto risco para tromboembolismo no peri-
operatório e incluem prótese mecânica mitral, com antece-
dente de acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico tran-
sitório. Os pacientes com fibrilação atrial são considerados
de alto risco quando apresentam antecedentes de acidente vas-
cular cerebral recente, doença valvar reumática, ou CHADS

2

com valores 5 ou 6. O sistema de escore de CHADS
2
 assinala

um ponto se o paciente for portador de insuficiência cardía-
ca, hipertensão arterial, idade acima de 75 anos e diabetes, e
dois pontos para antecedente de acidente vascular cerebral
ou ataque isquêmico transitório. Pacientes com antecedente
de tromboembolismo venoso nos últimos três meses também
é considerado de alto risco67.

Terapia de suporte, ou seja, a terapia temporária de uso
endovenoso da heparina não-fracionada ou de heparina de
baixo peso molecular (heparina fracionada) é prioridade cen-
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tral da diretriz da ACCP na abordagem dos pacientes antico-
agulados a longo tempo. Sendo assim, recomenda-se46 para
pacientes de alto risco terapia de suporte com doses terapêu-
ticas subcutâneas de heparina de baixo peso molecular ou
heparina não-fracionada endovenosa. Para os de risco mode-
rado, recomendam-se doses terapêuticas subcutâneas de he-
parina de baixo peso molecular ou heparina não-fracionada
endovenosa ou baixa dose de heparina de baixo peso mole-
cular. E, finalmente, para os de baixo risco, recomendam-se
baixas doses subcutâneas de heparina de baixo peso molecu-
lar. Deve sempre pesar nessa terapia de suporte o balanço
entre tromboembolismo e risco de sangramento, os quais
podem ter desfechos catastróficos.68

A seguir está apresentada a abordagem prática da terapia
de suporte usada com sucesso na Cleveland Clinic:66-68

– Antes da cirurgia:
- Iniciar heparina de baixo peso molecular (por exemplo, eno-

xaparina 1 mg/kg ou dalteparina 100 UI/kg por via sub-
cutânea a cada 12 horas), iniciando 36 horas após a últi-
ma dose de warfarina.

- Dar a última dose de heparina de baixo peso molecular apro-
ximadamente 24 horas antes da cirurgia.

– Após a cirurgia:
- Para cirurgias menores, reiniciar a heparina de baixo peso

molecular, em dose plena, aproximadamente 24 horas após
a cirurgia. Para cirurgias de grande porte e para pacientes
com risco alto de sangramento, considerar o uso de doses
profiláticas no segundo dia de pós-operatório.

- Discutir com o cirurgião o momento certo para reiniciar a
anticoagulação.

- Recomeçar a warfarina nas doses do pré-operatório um dia
após a cirurgia.

- Realizar diariamente o tempo de protrombina com o RNI
até que o paciente receba alta hospitalar, e periodicamen-
te no ambulatório até que o RNI esteja dentro da faixa
terapêutica para cada caso.

- Realizar hemograma completo com contagem de plaquetas
no terceiro e sétimo dias.

- Descontinuar a heparina de baixo peso molecular quando o
RNI estiver entre 2 e 3 por dois dias consecutivos.

CONFLITO DE INTERESSES

OS autores deste artigo declaram a total ausência de con-
flito de interesses.
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CARTA DO

EDITOR

CONVIDADO

TEMA 2:
CARDIOLOGIA

INTERVENCIONISTA

FAUSTO FERES

Esta edição da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apresenta
agradável leitura de temas imprescindíveis à atualização do cardiologista, principalmente
por discorrer sobre fronteiras da intervenção percutânea, contextualizando-a a partir das

mais recentes publicações.
No primeiro artigo, é apresentada uma revisão sobre os stents farmacológicos sob o prisma

de quem participou de todas as etapas da intervenção coronária, mesmo que o título sugira uma
década de história, ciência e conhecimento. Os autores apresentam ao leitor os fundamentos de
cada proposta a seu tempo em cronologia sintética, desde a angioplastia por balão, os primeiros
stents metálicos, os stents farmacológicos de primeira e de segunda geração, além de já provocarem
com os promissores resultados dos stents absorvíveis. Discutem a composição do stent
farmacológico em plataforma, fármaco e polímero, através das mais robustas evidências científicas
da história da medicina. Argumentam fundamentados pelo maior número de pacientes jamais
estudado (10 milhões de Taxus e Cypher) em qualquer área do conhecimento, com seguimento
de uma década, cujas informações foram publicadas em mais de mil artigos em revistas indexadas.
Por isso, os autores foram consistentes em afirmar que os stents farmacológicos responderam à
questão científica a eles proposta: foram sempre superiores em eficácia e semelhantes em segurança,
ao serem comparados com seus equivalentes não-farmacológicos.

O segundo artigo, que trata da intervenção percutânea em pacientes estáveis ou apresentando
isquemia silenciosa, abrange grande espectro de variáveis populacionais e também metodológicas.
Essa revisão percorreu importantes considerações, como a diversidade dos critérios de inclusão
em diferentes estudos, o tempo de seguimento, o cross-over, a época do estudo e as estratégias
empregadas, seja farmacologia adjunta, seja stent farmacológico. Assim, conceitos de validade e
generalização são muito claramente discutidos pelas mais importantes e recentes publicações
formadoras de opinião. Os autores foram felizes ao sugerir ser impossível a generalização a partir
de evidências atuais. Ao avaliar as diretrizes americanas, europeias e brasileiras, consideram as
últimas publicações incorporadas em cada uma, destacando a maior atualidade da brasileira. Ao
discorrer sobre as diferentes evidências, chamam a atenção para o viés do autor, que tende a
reforçar sua preferência pessoal ao tratar a informação científica como se houvesse separação
dicotômica entre estratégias conservadora e intervencionista, o que, definitivamente, não há.
Como essa população de pacientes apresenta baixo índice de eventos, é difícil demonstrar
superioridade de uma estratégia em relação a outra, senão por grandes amostragens populacionais.
Assim, os autores apresentam exaustivos dados de meta-análises e ainda enriquecem o texto com
informações sobre meta-análise “em rede”, em que comparações indiretas podem ser estabelecidas
entre procedimentos que ainda não foram realmente testados “cabeça-a-cabeça”. Os autores
também dedicam atenção aos pacientes de maior risco e aos diabéticos, discutem o impacto da
avaliação e da triagem funcional com medicina nuclear e avaliam a importância da revascularização
incompleta como fator prognóstico. Essa revisão é das melhores já apresentadas em nosso meio,
tratando tema tão atual, complexo e de tal impacto sobre nossa prática diária.

O terceiro artigo trata da ampliação de indicações propiciada pelos stents farmacológicos,
especificamente os multiarteriais e portadores de doença do tronco de coronária esquerda. Essa
fronteira da cardiologia intervencionista sofre progressivas incorporações que modificam as
indicações. Os autores apresentam a evolução histórica, desde os primeiros estudos comparativos
entre a cirurgia de revascularização e a angioplastia com balão, e, a seguir, analisam a aproximação
das curvas de sobrevida promovida pelos stents e, então, o importante impacto dos stents
farmacológicos. A marcante transformação dos indicadores depende, fundamentalmente, de a
diferença entre as duas técnicas de revascularização residir na necessidade de novas
revascularizações. Desde os primeiros estudos envolvendo o uso dos balões, a cirurgia não oferecia
impacto outro que não menores taxas de novas revascularizações. Citam os resultados de dois
anos de seguimento do estudo SYNTAX, apresentados durante o Congresso Europeu de
Cardiologia. Nesse segundo ano houve redução das diferenças quanto aos acidentes vasculares
cerebrais, assim como na necessidade de nova revascularização. A redução da proliferação intimal
promovida pelos stents farmacológicos passou a gerar novas hipóteses a serem testadas em ensaios
controlados. Dentre elas, o tratamento do tronco de coronária esquerda, haja vista inferência a
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partir de robustos registros com mais de mil pacientes tratados através de implante de stents. Os
autores são cautelosos quanto à extrapolação dos achados de estudos geradores de hipótese, mas
atentam para que a comunidade científica teste essas hipóteses rapidamente.

Na revisão da farmacologia adjunta à intervenção coronária percutânea, os autores apresentam
extensa revisão de antiplaquetários orais, bloqueadores da glicoproteína IIb/IIIa, antitrombínicos
indiretos e diretos, além de comentarem a prevenção da nefropatia induzida por contraste. Por
meio de publicações dirigidas especificamente a importantes questões clínicas, os autores, após
discorrerem sobre os principais resultados de estudos clínicos, sugerem as melhores prescrições
dessa terapia adjunta. Destaca-se o esclarecimento dos tempos para pré-tratamento em síndromes
agudas ou em pacientes estáveis. A interação do clopidogrel com inibidores da bomba de prótons,
recentemente alertada pela Food and Drug Administration (FDA), agência de controle de alimentos
e medicamentos dos Estados Unidos, é discutida com os dados do estudo COGENT. É abordada
também a utilização dos bloqueadores da glicoproteína IIb/IIIa, conforme a apresentação clínica
e a proposta terapêutica, se invasiva ou conservadora, assim como conforme o risco clínico,
aferido por marcadores de injúria ou alterações dinâmicas do eletrocardiograma. A nefropatia
induzida por contraste foi prestigiada em sua relação com o meio de contraste, principalmente
conforme sua osmolaridade. Discute-se sua fisiopatologia, diagnóstico (especialmente que se
atente para medidas tardias dos marcadores, após 48 a 72 horas), prevenção (hidratação,
bicarbonato de sódio, N-acetilcisteína) e consequências.

No quinto artigo, os autores fazem extensa e detalhada revisão sobre a intervenção percutânea
em síndromes coronárias agudas. O texto abrange importantes considerações clínicas, como
diferentes escores de risco, cuidados com aquisição do eletrocardiograma, e marcadores de injúria,
associados aos achados angiográficos. Ao apresentar as melhores evidências disponíveis, faz
recomendações atualizadas e coerentes com aquelas das diretrizes americanas, também atualizadas
após recentes publicações. Com relação às estratégias invasiva ou conservadora, antes de discutir
a comparação, os autores definem os termos e especificam os subgrupos de maior e menor risco,
apontando não só aqueles pacientes que obtêm o melhor benefício com a primeira estratégia, mas
o quão precocemente se deve atuar. No infarto agudo, o artigo versa sobre aqueles com e sem
supra de ST, e, nestes, apresenta os atuais conceitos sobre o emprego de dispositivos de aspiração
de trombos. Ao considerar a importância epidemiológica dos tratamentos com fibrinolíticos, haja
vista ser essa a única opção de tratamento em até 60% dos pacientes, por absoluta falta da opção
mecânica, a estratégia a ser adotada pós-fibrinolíticos no infarto com supra de ST é atualizada à
luz de recentes informações, como os estudos CARESS-in-AMI e TRANSFER-AMI. O uso de
stents farmacológicos no infarto agudo do miocárdio deve considerar variáveis além da redução
da reestenose, como a aderência à terapia antiplaquetária dupla e a custo/efetividade, entre outras.
Mas parece interessante o emprego em subgrupos de maior risco para reestenose, como vasos
finos, diabéticos, bifurcações, etc.

O implante percutâneo de prótese aórtica é discutido, no sexto e último artigo, a partir da
experiência de 19 pacientes tratados no Hospital Albert Einstein. Os autores procuraram delimitar
a eficácia de uma alternativa terapêutica que pode responder até a 30% de idosos com afecção
aórtica, principalmente por contraindicação ao procedimento cirúrgico. Destacam que o índice
de complicações é inferior àquele esperado pelo tratamento cirúrgico desse seleto subgrupo e
que se observa significativa melhora da qualidade de vida, resultante do melhor grau funcional
obtido pela nova área valvar (entre 1,20 cm² e 1,50 cm²). Destacam que os resultados de mais de
7 mil pacientes tratados ao redor do mundo sofrem significativo impacto da curva de aprendizado
e ainda aguardam seguimento tardio, mas já antecipam os próximos aprimoramentos tecnológicos,
que, dentre outros, permitirão o reposicionamento das próteses. Pelo exposto, concluem por
alternativa já estabelecida pela eficácia, aguardando informações da efetividade para a incorporação
plena à prática clínica, para o tratamento desse seleto grupo habitualmente não aceito para cirurgia.

Pelo exposto, é com especial prazer que desejo ao leitor cuidadosa leitura de tão bem elaborada
edição de nossa revista.

Fausto Feres
Editor Convidado
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Desde a introdução da intervenção coronária percutânea como
alternativa menos invasiva de revascularização em pacientes com
doença arterial coronária, a reestenose tem sido o principal fator
limitante para sua mais ampla utilização, podendo ocorrer em até
30% dos casos, a depender da complexidade clínica e angiográfica.
Em 1999 iniciou-se uma nova era na cardiologia intervencionista,
com a introdução dos chamados stents farmacológicos, tecnologia
que combina uma plataforma metálica convencional com um
polímero carreador de fármaco antiproliferativo. Nestes últimos dez
anos centenas de estudos randomizados e registros de mundo real
demonstraram a superioridade dessa nova tecnologia em relação aos
stents não-farmacológicos, o que resultou na ampliação das
indicações da intervenção coronária percutânea para territórios antes
restritos à cirurgia de revascularização miocárdica. Nesta revisão
são abordados os mais relevantes ensaios clínicos que culminaram
com a aprovação dos principais stents farmacológicos hoje
disponíveis comercialmente.

Descritores: Angioplastia transluminal percutânea coronária. Stents
farmacológicos. Reestenose coronária.

DRUG-ELUTING STENTS: TEN YEARS OF HISTORY, SCIENCE

AND KNOWLEDGE

Since the introduction of percutaneous coronary intervention as a
less invasive approach to revascularize patients with coronary artery
disease, restenosis has been the main limiting factor for its
widespread indication and may occur in up to 30% of the cases
according to clinical and angiographic complexity. The introduction
of drug-eluting stents in 1999 marked a new era in interventional
cardiology, a technology that combines a bare-metal platform with
a polymer-coated antiproliferative drug-eluting stent. Hundreds of
randomized trials and real world registries have been carried out in
the last ten years attesting the superiority of these novel devices
over bare-metal stents. As a consequence, percutaneous coronary
intervention indications have markedly increased, moving into fields
previously reserved to coronary artery bypass graft. In the current
review the most relevant trials contributing for the worldwide
approval of the main drug-eluting stent systems are discussed.

Key-words: Angioplasty, transluminal, percutaneous coronary.
Drug-eluting stents. Coronary restenosis.
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A doença aterosclerótica coronária representa hoje a
principal causa de óbito nos países ocidentais. Se-
 gundo dados da American Heart Association, cerca

de meio milhão de pessoas faleceram em decorrência de do-
ença aterosclerótica coronária no ano de 2005, representan-
do 20% dos óbitos nos Estados Unidos.1 A doença ateroscle-
rótica coronária é consequência do acúmulo de placas ate-
roscleróticas em uma ou mais artérias coronárias. Vários fa-
tores de risco têm sido associados ao desenvolvimento e à
progressão dos ateromas. Dentre eles destacam-se a hiper-
tensão arterial sistêmica, o diabetes melito, o tabagismo e a
dislipidemia.1

A manifestação clínica da doença aterosclerótica coroná-
ria varia desse a isquemia silenciosa até os quadros mais ex-
tremos de síndrome coronária aguda, incluindo o infarto agudo
do miocárdio.

No ano de 1977, a intervenção coronária percutânea foi
introduzida como uma opção menos invasiva de tratamento
da doença aterosclerótica coronária. Naquela ocasião, por
meio da colocação de um cateter-balão no interior da coro-
nária, realizava-se dilatação e compressão do ateroma contra
a parede vascular, restaurando o fluxo coronário. Embora o
procedimento fosse realizado com sucesso na maioria dos
casos, uma parcela significativa de pacientes tratados (até 50%
a depender da complexidade clínica e anatômica) retornava
nos primeiros 6 a 12 meses com recorrência dos sintomas
anginosos causados pela reestenose.2 Basicamente dois me-
canismos respondiam pela falência da angioplastia com cate-
ter-balão: a retração elástica aguda, que se iniciava nos pri-
meiros momentos após a intervenção, e o remodelamento vas-
cular negativo crônico, que em geral ocorria após o primeiro
mês da intervenção.3,4

Com o objetivo de solucionar essas limitações, surgiram
os stents coronários. Dentre eles, o primeiro a ser utilizado
com sucesso foi o de Palmaz-Schatz, cujo implante pioneiro
em humanos foi realizado no Brasil, pelo Dr. J. Eduardo Sousa
e colaboradores. Esses novos dispositivos intracoronários re-
solveram a questão da retração elástica aguda e do remode-
lamento vascular negativo crônico, porém introduziram um
novo mecanismo de reestenose: a proliferação neointimal
excessiva dentro do stent, ou seja, uma resposta exacerbada
do processo normal de cicatrização ou reparo endotelial após
a injúria vascular resultante da angioplastia com stents. Essa
resposta exacerbada pode ocorrer em até 20% a 30% dos
pacientes tratados com esse tipo de endoprótese.2 Embora o
progresso tivesse sido considerável, com redução de até 50%
das taxas de reestenose, esta ainda continuava sendo a prin-
cipal limitação da intervenção coronária percutânea, restrin-
gindo sua aplicabilidade nos cenários de maior complexida-

de, como em pacientes diabéticos, multiarterias e naqueles
com lesões em tronco de coronária esquerda.

Na etapa seguinte da batalha pela redução da reestenose,
foram testados, de forma sistêmica, fármacos com sabida pro-
priedade anti-inflamatória e antiproliferativa. Entretanto, vá-
rios ensaios clínicos demonstraram a ineficácia da via sistê-
mica, basicamente pela impossibilidade de se obter adequada
concentração sistêmica dos fármacos nos segmentos coroná-
rios abordados durante a intervenção coronária percutânea.5-7

Entretanto, nascia aí a ideia do stent farmacológico, tecnolo-
gia extremamente engenhosa capaz de permitir a liberação
contínua local dos fármacos, obtendo com isso níveis tecidu-
ais locais eficazes em suprimir ou atenuar de forma marcante
a hiperplasia neointimal.

Os stents farmacológicos compreendem três elementos es-
senciais: a prótese metálica, que em nada difere das conven-
cionais; os polímeros, utilizados para carrear e liberar de for-
ma controlada os medicamentos; e o fármaco, com proprie-
dades antiproliferativas.

Há exatos 10 anos, Sousa e colaboradores testavam pela
primeira vez em humanos o primeiro modelo de stent farma-
cológico a demonstrar eficácia na prevenção da reestenose
clínica.8 No estudo FIM, com o stent Cypher™, observou-se
virtual abolição da hiperplasia no interior do stent, resultan-
do em nenhum caso de reestenose entre os 30 pacientes tra-
tados.8 Esses entusiásticos resultados foram posteriormente
replicados em estudos randomizados de maior porte (RAVEL9 e
SIRIUS10), que não só confirmaram a eficácia e a segurança
dessa nova tecnologia como demonstraram de forma inequí-
voca sua superioridade diante dos stents não-farmacológicos
no que se refere à redução da reestenose. Iniciava-se então
uma nova fronteira na cardiologia intervencionista, a chama-
da era dos stents farmacológicos.

Atualmente são cinco os stents farmacológicos aprova-
dos para uso comercial na maioria dos continentes, incluindo
os Estados Unidos, aprovados pela Food and Drug Adminis-
tration (FDA): aqueles ditos de primeira geração, Cypher™
(Cordis, NJ, Estados Unidos) e Taxus™ (Boston Scientific,
MS, Estados Unidos), e os mais recentes, classificados como
de segunda geração, representados pelos stents Endeavor™
(Medtronic Vascular, MN, Estados Unidos) e Xience V™/
Promus™ (Abbott Vascular, CA, Estados Unidos/Boston
Scientific, MS, Estados Unidos). Pelo fato de serem esses os
stents farmacológicos com maior quantidade de estudos ci-
entíficos disponíveis, serão eles os focos desta revisão.

STENT CYPHER™

O stent Cypher™ combina uma plataforma metálica (ini-
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cialmente o stent Bx Velocity™ e atualmente o stent Cypher
Select™) com dois polímeros duráveis (PEVA e PBMA) ca-
pazes de carrear e liberar sirolimus (140 μg/mm²), de forma
controlada, no sítio da intervenção coronária percutânea. O
sirolimus é um macrolídeo que se liga à proteína FKBP12 e
bloqueia a ativação da mTOR, impedindo a transição do ci-
clo celular na fase G1-S (efeito citostático). Estudos de far-
macocinética demonstraram que 80% da dose total do siroli-
mus é eluída nos primeiros 30 dias do procedimento.

Após ser avaliado com êxito em ensaios clínicos contro-
lados (FIM8, RAVEL9, SIRIUS10) envolvendo pacientes de
baixa/moderada complexidade (indicações on-label), o
Cypher™ foi então testado em situações mais desafiadoras
(indicações off-label), incluindo infarto agudo do miocárdio
(Typhoon11, SESAMI12), bifurcações (SIRIUS-Bif13, Nordic
PCI14), oclusões crônicas (PRISON II15, ACROSS16), paci-
entes com diabetes melito (Porto17, DIABETES18, ISAR-dia-
betes19) e em pontes de safena (RRISC20). Cabe ressaltar que,
em todos os estudos em que houve grupo controle com stent
não-farmacológico, o Cypher™ se mostrou superior em efi-
cácia, com comparável segurança.

STENT TAXUS™

Da mesma forma que o Cypher™, esse stent representa a
primeira geração dos stents farmacológicos, sendo composto
de uma plataforma metálica (inicialmente o stent Nir Ex-
press™ e atualmente o stent Liberté™) e um polímero durá-

vel (poli-lactide-co-     -caprolactone) capaz de carrear e libe-
rar o agente antiproliferativo, no caso o paclitaxel (dose de
1 μg/mm²). Ao contrário do sirolimus, esse fármaco tem pro-
priedades citotóxicas, inibindo o ciclo celular nas fases G0-
G1 e G2-M. Além disso, acredita-se que apenas 5% da dose
total de paclitaxel presente no Taxus™ seja liberada após seu
implante.

Após ter sua segurança e efetividade inicialmente avalia-
das no estudo TAXUS 2,21 com pacientes de menor comple-
xidade, esse stent, da mesma forma que o Cypher™, também
foi avaliado em situações de maior complexidade, a saber:
infarto agudo do miocárdio (PASSION22, HORIZON23), em
oclusões crônicas (TAXUS CTO24), em pacientes com rees-
tenose de stent não-farmacológico (TAXUS V – ISR25), em
pontes de safena (SOS26) e em multiarteriais complexos
(SYNTAX27). Novamente, sempre que comparado a stent não-
farmacológico, esse dispositivo mostrou-se superior em re-
duzir a necessidade de novas intervenções, sendo maior o
benefício quanto mais complexo o cenário avaliado.

Nos estudos que compararam diretamente esses dois stents
farmacológicos, observou-se superioridade da prótese libe-

radora de sirolimus nos casos com maior propensão à proli-
feração neointimal (vasos finos, diabéticos, lesões longas,
reestenose), pela maior capacidade antiproliferativa desse
agente.19,28-30 Ainda, recente meta-análise de Stettler et al.31

apontou para maior taxa de infarto agudo do miocárdio e
trombose de stent na evolução tardia (até quatro anos) de
pacientes tratados com o stent Taxus™ em relação àqueles
que receberam Cypher™.

Estima-se que mais de 10 milhões de stents farmacológi-
cos Cypher™ e Taxus™ tenham sido implantados até o pre-
sente. Além disso, dispõe-se de mais de mil publicações em
jornais indexados envolvendo esses dois dispositivos, fazen-
do com que esses sejam os stents farmacológicos mais pes-
quisados até o momento.

STENT ENDEAVOR™

Esse stent farmacológico dito de segunda geração combi-
na uma plataforma metálica de cromo-cobalto (Driver™) de
baixo perfil e maior flexibilidade com um polímero durável
dito mais biocompatível (fosforilcolina), que carreia o fárma-
co antiproliferativo zotarolimus (dose de 10 μg/mm²), um
análogo do sirolimus, que também tem efeito citostático, agin-
do na mesma fase do ciclo celular. Em termos de farmacoci-
nética, a liberação desse fármaco é mais acelerada que nos
modelos de primeira geração, sendo 95% da dose total libe-
rada nos primeiros 15 dias após a intervenção coronária per-
cutânea.

Inicialmente o Endeavor™ foi avaliado contra seu equi-
valente não-farmacológico (estudos ENDEAVOR 1 e 2), de-
monstrando superior eficácia em reduzir a proliferação neo-
intimal e necessidade de nova intervenção na lesão-alvo, com
igual perfil de segurança.32,33

A seguir esse novo dispositivo foi testado contra os
stents farmacológicos de primeira geração Cypher™ (es-
tudo ENDEAVOR 3)34 e Taxus™ (ENDEAVOR 4)35. Apesar
de o Endeavor™ ter sido inferior a ambos os stents farmaco-
lógicos de primeira geração no que tange à eficácia no pri-
meiro ano após a intervenção coronária percutânea (objetivo
primário dos estudos citados), recentes apresentações dos re-
sultados tardios desses estudos demonstraram evolução mais
favorável para o stent farmacológico de segunda geração,
especialmente pela menor taxa de trombose muito tardia ob-
servada entre esses dispositivos.

Mais recentemente, foram apresentados os resultados do
registro de mundo real E5, com esse novo stent farmacológi-
co em cenários não-selecionados de maior complexidade.
Nesse estudo com mais de 8 mil pacientes, o stent Endea-
vor™ apresentou excelentes resultados no que se refere à
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redução de reestenose clínica, mantendo o perfil de seguran-
ça elevado, demonstrado nos estudo iniciais.36

STENT XIENCE V™ /PROMUS™

Apesar da diferente nomenclatura e de serem comerciali-
zados por empresas distintas, trata-se do mesmo stent farma-
cológico. Esse dispositivo combina uma plataforma de cro-
mo-cobalto de baixo perfil e elevada flexibilidade (Multi-Link
Vision™) com um polímero durável (PVDF-HFB) que car-
reia o fármaco antiproliferativo, o everolimus, outro deriva-
do sintético do sirolimus, com propriedades citostáticas se-
melhantes às do fármaco do qual se originou. A dose utiliza-
da do everolimus é de 100 μg/cm², sendo 70% liberados no
primeiro mês após a intervenção coronária percutânea.

A eficácia e a segurança iniciais desse stent farmacológi-
co foram avaliadas contra seu equivalente não-farmacológi-
co no estudo SPIRIT 1(n = 60).37 Por meio de desfechos atri-
buíveis (perda tardia e porcentagem de proliferação neointi-
mal) foi demonstrada a marcante superioridade do stent far-
macológico no que tange à eficácia, com similar perfil de se-
gurança. A seguir, dois ensaios controlados de maior monta,
SPIRIT 2 (n = 300) e SPIRIT 3 (n = 1.003), compararam
esse novo stent farmacológico ao stent Taxus™ de primeira
geração.38,39 Embora ambos os estudos tenham sido desenha-
dos para demonstrar não-inferioridade do novo stent farma-
cológico, o stent com everolimus demonstrou superioridade
em reduzir a proliferação neointimal e sua direta consequên-
cia, a reestenose clínica, com tendência a maior perfil de se-
gurança, com menos casos de infarto agudo do miocárdio e
trombose após o primeiro ano da intervenção coronária per-
cutânea.

A despeito dos promissores resultados até então apresen-
tados pelos stents farmacológicos ditos de segunda geração,
especialmente o liberador de everolimus, certa cautela ainda
se faz necessária, uma vez que a quantidade de pacientes de
mundo real tratados com esses stents ainda é relativamente
pequena e os estudo clínicos são limitados, especialmente em
alguns cenários de maior complexidade, como multiarteriais
e infarto agudo do miocárdio.

NOVAS TECNOLOGIAS E O FUTURO DA

INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA

Ainda que os resultados obtidos com os stents farmaco-
lógicos de primeira e segunda gerações possam ser conside-
rados excepcionais e marcantemente superiores aos dos stents
não-farmacológicos, a cardiologia intervencionista não tem
poupado esforços e recursos para desenvolver instrumentais

ainda mais eficazes e seguros.
Uma vez que os estudos anatomopatológicos apontam

para um papel central dos polímeros duráveis na gênese dos
eventos adversos tardios seguindo o implante de stents far-
macológicos, novas gerações desses instrumentais têm sido
desenvolvidas utilizando polímeros absorvíveis40,41 ou mes-
mo sem polímeros.42,43 Além disso, novos fármacos antiproli-
ferativos potencialmente mais seguros ou doses menores de
fármacos antiproliferativos já aprovados têm sidos testados.42,44

Concomitantemente, tem-se trabalhado no desenvolvimento
de plataformas metálicas mais modernas, com menor perfil
de entrega.

Por fim, já se encontra em teste uma nova geração de
stents farmacológicos completamente absorvível, ou seja, al-
gum tempo após seu implante e tendo executado sua função
primordial (coibir a retração elástica, o remodelamento arte-
rial vascular crônico e a proliferação neointimal), essas endo-
próteses iniciariam um processo de absorção que culminaria
com seu completo desaparecimento do leito vascular, que
então retornaria a seu estado pré-intervenção coronária per-
cutânea. Os entusiásticos resultados preliminares do estudo
ABSORB45,46 apontam para esses stents como a próxima fron-
teira da cardiologia intervencionista.

Portanto muito foi feito nesta última década e passos gi-
gantescos foram galgados dentro da cardiologia intervencio-
nista, tornando o futuro da especialidade bastante promissor.
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A angioplastia transluminal coronária é um tratamento adequado
para prevenção de morte ou infarto em doentes instáveis, porém seu
efeito em pacientes estáveis ou assintomáticos tem sido objeto de
discussão há vários anos, uma vez que muitos trabalhos antigos não
incorporavam os mais novos recursos clínicos ou novos dispositi-
vos em suas populações. A tese de que a aplicação generalizada de
stents e tratamento médico intensivo resultaria no desejado efeito
de redução de eventos maiores (morte ou infarto) motivou o dese-
nho de novos estudos, de excelente qualidade, que, todavia, conti-
nuaram demonstrando similaridade estatística entre o tratamento
médico e a intervenção percutânea para esse subgrupo. Entretanto,
a dificuldade de obtenção dos objetivos metabólicos alcançados nos
grandes estudos, a alta taxa de cruzamentos precoces do tratamento
médico para angioplastia, a baixa representação de subgrupos de
alto risco e a ainda limitada aplicação de stents farmacológicos em
pacientes multiarteriais e diabéticos acabam limitando a excessiva
generalização de seus resultados. Os autores realizam uma reflexão
sobre as qualidades e deficiências desses trabalhos e a identificação
de grupos de risco na prática médica.

Descritores: Angioplastia transluminal percutânea coronária. An-
gina pectoris. Revascularização miocárdica.

CRITICAL ANALYSIS OF PERCUTANEOUS CORONARY

INTERVENTION IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA OR

SILENT MYOCARDIAL ISCHEMIA

Percutaneous coronary intervention is an adequate treatment for the
prevention of death or infarct in unstable patients, however, its effect
on stable or asymptomatic patients has been discussed for many
years, since many of the late trials failed to incorporate new clinical
resources or new devices in their populations. The concept that the
generalized use of stents and intensive medical treatment may pro-
vide the desired effect in reducing major cardiac events (death or
infarct) led to the design of new studies with excellent quality, whi-
ch nonetheless continued showing statistical similarity between
medical treatment and percutaneous intervention for this group.
However, the difficulty in achieving the metabolic endpoints obtai-
ned in large studies, the high early crossover rates from medical
therapy to angioplasty, the low representation of high risk subgroups
and the limited use of drug eluting stents in patients with multives-
sel disease and diabetes has limited the excessive generalization of
their findings. The authors reflect on the qualities and deficiencies
of these studies and the identification of high risk groups in the
medical practice.

Key-words: Angioplasty, transluminal, percutaneous coronary.
Angina pectoris. Myocardial revascularization.
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Nos últimos dois anos, a discussão sobre a utilização
da angioplastia transluminal coronária para pacien-
tes com doença coronária estável (angina estável e/

ou assintomáticos com evidência de isquemia) ganhou gran-
de dimensão com a publicação de pelo menos dois estudos
altamente qualificados demonstrando a falta de superiorida-
de do método com relação ao tratamento medicamentoso para
prevenir morte ou infarto.1,2 Embora somem muitos dados
relevantes à discussão, esses trabalhos não trouxeram real
mudança no que já era preconizado nas diretrizes das gran-
des sociedades de cardiologia:3,4 que o tratamento médico
inicial era adequado a boa parte desses pacientes e que a an-
gioplastia se somava como uma alternativa de tratamento. O
maior mérito desses estudos foi incorporar o uso de novas
tecnologias ou medicamentos na maior parte de seus pacien-
tes e essa incorporação seria presumivelmente a responsável
pela desejável demonstração de vantagem com a revasculari-
zação, o que acabou por não ocorrer para objetivos robustos
(morte e infarto agudo do miocárdio).

Fato que não pode ser desprezado é que a utilização da
revascularização em pacientes estáveis é método frequente-
mente utilizado na prática, a despeito das recomendações con-
servadoras das diretrizes, correspondendo atualmente a 30%
a 40% dos procedimentos.5,6 Neste artigo, é feito um resumo
desses trabalhos recentes, procurando desenvolver uma re-
flexão sobre o quanto eles deveriam modificar essa rotina
praticada em todos os grandes serviços no mundo e por que
assumir que esses estudos demonstram apenas similaridades
entre tratamento médico isolado ou tratamento médico asso-
ciado à angioplastia é uma desmedida simplificação de seus
resultados.

DIRETRIZES DAS GRANDES SOCIEDADES

No que concerne ao tratamento da doença coronária crô-
nica, há vários documentos publicados, em âmbito nacional e
internacional, que retratam a miscelânea de condições clíni-
cas e de variáveis anatômicas que se impõe à escolha da me-
lhor estratégia terapêutica. A angioplastia transluminal coro-
nária encontra-se atualmente justificada nos portadores de
angina estável ou naqueles assintomáticos com evidência de
isquemia miocárdica, por sua comprovada eficácia em redu-
zir os sintomas anginosos, em melhorar os índices de quali-
dade de vida e em diminuir a área miocárdica isquêmica.

Dentre as principais publicações que versam sobre o tra-
tamento da angina estável estão as diretrizes das Sociedades
Americana3 e Brasileira4 de Cardiologia, publicadas respecti-
vamente em 2002 e 2004. Nelas, as recomendações para o
tratamento percutâneo de pacientes com angina estável en-

contram-se embasadas principalmente em estudos dos anos
90 (por exemplo, ACME, AVERT, e Rita-2), caracterizados
pelo uso infrequente de stents (apenas 7,6% dos pacientes no
Rita-2 e 30% no AVERT), pela ausência do emprego de stents
farmacológicos e pelas disparidades na terapêutica emprega-
da nos grupos submetidos à comparação, não refletindo, por-
tanto, o atual panorama do tratamento da doença coronária
crônica.

As primeiras diretrizes para as intervenções coronárias per-
cutâneas da Sociedade Europeia de Cardiologia7 foram pu-
blicadas em 2005, e não trazem modificações expressivas em
suas recomendações. As diretrizes da Sociedade Americana
de Cardiologia8 foram publicadas em 2001 e atualizadas em
2005, porém também não expõem novas evidências capazes
de modificar as recomendações das diretrizes de angina está-
vel. Em 2008, houve o lançamento da segunda edição das
Diretrizes Brasileiras de Intervenção Coronária Percutânea e
Métodos Adjuntos Diagnósticos em Cardiologia Intervenci-
onista9. Essa diretriz fundamenta-se em estudos recentes de
grande relevância, como o Clinical Outcomes Utilizing Re-
vascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE)1

(“a referência para o balizamento da realização de interven-
ção coronária percutânea em portadores de angina estável”),
seu subestudo nuclear10, e o Occluded Artery Trial (OAT)11.
Dentre as diretrizes, é aquela alicerçada no maior e mais atu-
alizado conjunto de evidências. Todavia, os resultados des-
ses novos estudos, demonstrando ausência de benefícios quan-
to à redução de eventos cardiovasculares maiores, mantive-
ram inalteradas as indicações do tratamento nesse grupo de
pacientes: intervenção coronária percutânea para o tratamento
dos sintomas e da isquemia miocárdica grave.

MASS II, COURAGE E BARI-2D

Com relação aos grandes estudos de comparação entre
uma estratégia de tratamento médico inicial e angioplastia
transluminal coronária associada ao tratamento médico, a pri-
meira lembrança é a série de estudos brasileiros The Medici-
ne, Angioplasty, or Surgery Study (MASS), motivo de orgu-
lho para nossa comunidade. No MASS II12,13, que se aproxi-
ma mais de nossa discussão atual, três braços de tratamento
(tratamento médico, angioplastia transluminal coronária e ci-
rurgia) foram utilizados para pacientes multiarteriais estáveis
(lesão em três vasos em 60% da amostra) com doença docu-
mentada pela cinecoronariografia (estenose maior que 70%),
com angina classe II ou III segundo a classificação da Cana-
dian Cardiovascular Society (CCS) ou isquemia em teste er-
gométrico (33%). Anatomia suscetível tanto à angioplastia
transluminal coronária quanto à cirurgia era também exigida.

Rodrigues Alves CM et al./Ánalise crítica da indicação da intervenção coronária percutânea em pacientes com angina estável e isquemia silenciosa
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):72-86



74 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010

O objetivo primário era um composto de morte cardíaca, in-
farto ou angina refratária requerendo revascularização, em
análise por intenção de tratar. A partir de uma população de
mais de 20 mil pacientes, dentre os 10% que tinham indica-
ção de revascularização, cumpriam os critérios de seleção e
exclusão e aceitaram a randomização, cerca de 200 pacientes
foram randomizados em cada grupo. Aproximadamente 60%
dos pacientes utilizaram estatinas e betabloqueadores. Cerca
de 70% dos pacientes receberam pelo menos um stent con-
vencional no grupo angioplastia transluminal coronária. Ao
final de um ano, o end-point primário foi semelhante para
todos os grupos, porém a taxa de pacientes livres de angina
era significantemente superior nos grupos angioplastia trans-
luminal coronária e cirurgia em comparação com o grupo tra-
tamento médico. Quando realizada a análise em separado dos
pacientes diabéticos em evolução de cinco anos14, demons-
trou-se importante resultado de superioridade da revascula-
rização sobre o tratamento médico, com maior mortalidade
no grupo tratamento médico entre os anos dois e cinco.

O estudo COURAGE1, publicado em 2007, embora te-
nha suscitado intensa discussão e repercussão, traz textual-
mente em sua conclusão “nossos achados reforçam as dire-
trizes clínicas atuais...”, lembrando que todos os dados nele
percebidos já eram sinalizados em diversas publicações pré-
vias. Seu grande mérito foi utilizar as modernas técnicas de
implante de stent convencional e a melhor terapia farmacoló-
gica adjunta na maior parte de seus pacientes, encerrando
uma grande argumentação dos defensores da revasculariza-
ção. Os critérios de inclusão exigiam estenose maior que 70%
em pelo menos um vaso e evidência objetiva de isquemia (al-
teração dinâmica do eletrocardiograma ou prova funcional)
ou estenose maior que 80% na presença de angina clássica.
Eram excluídos os pacientes com fração de ejeção menor que
30%, com revascularização coronária nos últimos seis me-
ses, aqueles com angina classe IV persistente, com teste fun-
cional fortemente positivo (acentuada depressão do ST ou
hipotensão) e aqueles pacientes julgados anatomicamente ina-
dequados para angioplastia. Stents farmacológicos só foram
introduzidos nos últimos seis meses de recrutamento, e, por-
tanto, só utilizados em 2,9% dos casos de angioplastia trans-
luminal coronária. No cálculo do tamanho da amostra foi pro-
jetada taxa de eventos de 21% no grupo tratamento médico e
de 16,4% no grupo angioplastia transluminal coronária, bem
como redução de morte ou infarto no grupo angioplastia trans-
luminal coronária de 22% (embora nenhum trabalho previa-
mente publicado tenha sugerido a possibilidade de se alcan-
çar tamanha diferença entre os grupos). A partir de uma amos-
tra inicial de 35.539 pacientes, 3.071 eram adequados para
randomização (obedeciam aos critérios de inclusão e exclu-

são) e 2.287 assinaram o consentimento para participação,
sendo 1.077 pacientes efetivamente submetidos a angioplas-
tia transluminal coronária, comparativamente a 1.138 paci-
entes em tratamento médico intensivo. Mais de 6.600 pacien-
tes foram excluídos por “razões logísticas” ou desconhecidas.
Chama a atenção o fato de que os pacientes do COURAGE
formam um grupo de maior risco que os habitualmente sele-
cionados em estudos de doença coronária estável, pois 95%
deles apresentavam evidência objetiva de isquemia, dois ter-
ços eram multiarteriais e 41% utilizaram mais de um stent
convencional, embora, como será abordado mais adiante, o
grau de estenose angiográfica fosse acentuadamente inferior
ao observado em outros estudos15. Sucesso técnico da angio-
plastia transluminal coronária foi obtido em 93% dos casos e
sucesso clínico, em 89% (sem morte, infarto, cirurgia). Em
ambos os grupos, 70% dos pacientes atingiram a meta de
LDL < 85 mg/dl, com mais de 80% dos pacientes utilizando
estatinas e betabloqueadores, e 65% e 94% atingiram a meta
de pressão arterial sistólica e diastólica alvo menor que
130 mmHg e 85 mmHg, respectivamente. Adicionalmente,
45% dos pacientes diabéticos atingiram a meta de hemoglo-
bina glicada < 7%. O uso de bloqueadores de canais de cálcio
e nitratos foi significantemente superior no grupo tratamento
médico. Quanto ao objetivo primário do estudo, o end-point
composto de morte por qualquer causa e infarto do miocár-
dio não-fatal, os grupos foram semelhantes em um follow-up
médio de 4,6 anos [hazard ratio (HR) 1,05; intervalo de con-
fiança de 95% (IC 95%) 0,87-1,27; p = 0,62]. Excluindo-se
os infartos periprocedimento (taxa pouco menor que 3%), os
autores observaram taxa de eventos de 16,2% no grupo an-
gioplastia transluminal coronária vs. 17,9% no grupo trata-
mento médico (HR 0,9; IC 95% 0,73-1,1; p = 0,29). Não se
detectou diferença também na análise em separado da inci-
dência de infarto não-fatal (13,2% vs. 12,3%), morte (7,6%
vs. 8,3%) ou evento combinado de morte/infarto não-fatal
ou acidente vascular cerebral (20% vs. 19,5%). Necessidade
de revascularização por qualquer método foi observada em
21,1% dos pacientes do grupo angioplastia transluminal co-
ronária e em 32,6% do grupo tratamento médico (p < 0,001)
em uma média de 10 meses, embora o desenho do estudo
tivesse previsto que apenas 10% do grupo tratamento médi-
co exigiria revascularização por angina grave na evolução. O
estudo não especifica se os pacientes do grupo angioplastia
transluminal coronária foram submetidos a nova intervenção
na mesma artéria ou em artéria diferente da inicialmente tra-
tada. Quando se compararam os grupos em diferentes perío-
dos de tempo, a intervenção coronária reduziu significante-
mente a frequência de episódios de angina no primeiro e no
terceiro anos, embora essa diferença fosse perdida no quinto
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ano. Duas análises de subgrupos16,17 também demonstraram
similaridade de resultados entre os grupos tratamento médi-
co e angioplastia transluminal coronária para pacientes ido-
sos (> 65 anos) ou de alto risco (definido por angina classe
III da CCS de início há dois meses ou síndrome coronária
aguda estabilizada há duas semanas). Porém, no grupo de
alto risco, que apresentava cerca de 50% maior chance de
morte que o grupo não-alto risco, observou-se também sig-
nificante maior necessidade de revascularização tardia no gru-
po tratamento médico (30% vs. 15% no grupo angioplastia
transluminal coronária, p = 0,003 no primeiro ano; 42% vs.
30%, respectivamente, p = 0,02, ao final do follow-up).

Importante informação foi encontrada no subestudo de
medicina nuclear do COURAGE10, realizado em pouco mais
de 300 pacientes selecionados a partir da presença de isque-
mia na cintilografia, realizada previamente à randomização e
nos quais a redução da carga isquêmica pelo mesmo método
foi analisada após 6 a 18 meses de tratamento. Na cintilogra-
fia, o achado de 5% ou menos de miocárdio isquêmico era
considerado isquemia mínima; o achado de 5% a 9% era con-
siderado isquemia discreta; e o achado de carga isquêmica
maior que 10% do miocárdio era considerado isquemia mo-
derada a grave. O protocolo exigia a interrupção de betablo-
queadores e outros anti-isquêmicos, exceto nitratos, por 24 a
48 horas antes do teste no exame basal e com medicação
contínua no segundo exame. No momento inicial, a frequên-
cia de isquemia moderada a grave era semelhante entre os
grupos e cerca de 33%. No follow-up de um ano, a porcenta-
gem de redução da carga isquêmica era significantemente
maior no grupo angioplastia transluminal coronária. Além
disso, nestes últimos, mais pacientes tinham cintilografias
negativas (15,2% vs. 8,8%; p = 0,06) para isquemia e menos
pacientes tinham isquemia grave (15,8% vs. 27%; p = 0,02).
O end-point primário de significante redução de isquemia foi
observado em 33% dos pacientes do grupo angioplastia trans-
luminal coronária e em 19% do grupo tratamento médico
(p = 0,0004). Entre os pacientes com isquemia grave inici-
al, a superioridade da angioplastia transluminal coronária
para redução de isquemia também foi notável (78% vs.
52%; p = 0,007). Embora o estudo não tenha poder estatísti-
co para analisar desfechos clínicos pelo tamanho da amostra,
importante redução de morte ou infarto não-fatal foi notada
entre os pacientes nos quais se obteve cintilografia de con-
trole sem isquemia grave, achado concordante com o de pré-
vias publicações.18,19 Essa informação também está clara na
análise dos pacientes com isquemia silenciosa no COURA-
GE20, nos quais a mortalidade do grupo angioplastia translu-
minal coronária foi de 5% comparada à mortalidade de 11%
no grupo tratamento médico, sem significado estatístico para

o tamanho da amostra (283 pacientes). Em análise ainda não
publicada, mas já apresentada no último congresso america-
no de cardiologia (disponível em http://www.tctmd.com/
txshow.aspx?tid= 226&id=82970&trid=2), foi realizada ava-
liação em conjunto de três estudos, reunindo 1.042 pacientes
com isquemia silenciosa20-22, observando-se redução signifi-
cante de mortalidade (RR 0,34; IC 95% 0,2-0,6) e de morte
ou infarto (RR 0,47, IC 95% 0,26-0,85) no grupo angioplas-
tia transluminal coronária. O Bypass Angioplasty Revascula-
rization Investigation 2 Diabetes (BARI2D)2, publicado em
junho de 2009, recrutou apenas pacientes diabéticos em 49
centros de seis países, admitidos para avaliação de doença
coronária. Esse estudo foi extensamente planejado para a
comparação entre uma estratégia de pronta revascularização
(por cirurgia ou angioplastia transluminal coronária) e trata-
mento clínico isolado, e, entre esses, um segundo braço de
randomização para tratamento com sensibilização ou provi-
são de insulina. O método de revascularização era seleciona-
do pelo médico responsável e seguindo critérios anatômicos
habituais de cada serviço, portanto não planejado para com-
paração randomizada entre angioplastia e cirurgia. Além do
diagnóstico do diabetes melito, os critérios de inclusão exigi-
am a presença de estenose maior que 50% em um grande
vaso epicárdico associada a prova funcional positiva ou este-
nose maior que 70% em paciente com angina. Os critérios de
exclusão eram: presença de doença do tronco de coronária
esquerda ou necessidade de revascularização de urgência,
creatinina maior que 2 mg/dl, hemoglobina glicada maior que
13%, falência cardíaca classe III ou IV, disfunção hepática
ou revascularização miocárdica nos últimos 12 meses. Esses
critérios resultaram em um perfil clínico predominante de
pacientes estáveis no grupo e cerca de 10% de pacientes ins-
táveis. O objetivo primário foi mortalidade por qualquer cau-
sa e o objetivo secundário principal foi um composto de mor-
te, infarto ou acidente vascular cerebral. No subgrupo de pa-
cientes selecionados para revascularização por meio de angi-
oplastia transluminal coronária, 798 pacientes foram rando-
mizados e efetivamente submetidos ao procedimento e 807
pacientes foram randomizados para tratamento médico. Após
cinco anos de seguimento, 43% dos pacientes randomizados
para tratamento médico haviam sido submetidos a revascula-
rização miocárdica. Do ponto de vista técnico, observa-se
que cerca de 9% das angioplastias foram realizadas apenas
com balão, 56% receberam stents convencionais e cerca de
35% receberam stents farmacológicos, com 21% dos proce-
dimentos envolvendo tratamento de múltiplos vasos em uma
média de 1,5 + 0,8 lesão por paciente. Em análise por inten-
ção de tratar, as taxas de sobrevida e sobrevida livre de even-
to maior cardíaco ou cerebrovascular foram semelhantes en-

Rodrigues Alves CM et al./Ánalise crítica da indicação da intervenção coronária percutânea em pacientes com angina estável e isquemia silenciosa
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):72-86



76 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010

tre os grupos no final de cinco anos. Deve-se salientar que,
embora não faça parte da análise proposta a este artigo, foi
detectada significante superioridade no tratamento cirúrgico
em comparação com o tratamento médico para o end-point
secundário (livre de evento maior cardíaco ou cerebrovascu-
lar) e semelhança entre os grupos para o end-point primário.

A Tabela 1 apresenta um resumo comparativo entre os
estudos MASS II, COURAGE e BARI2D. Deve-se salientar
que esses estudos realizavam a randomização após cinecoro-
nariografia e avaliação da adequação da anatomia para angi-
oplastia e/ou cirurgia.

META-ANÁLISES RECENTES

Em grupos que apresentam baixa incidência de eventos, a
realização de revisões sistemáticas é fundamental na coleta
de amostras de tamanho suficiente para conclusões clínicas
ou para apontar a necessidade de realização de maiores trials
randomizados. Embora oferecendo rigorosos tratamentos
estatísticos, esses trabalhos acabam por agrupar populações

Tabela 1 - MASS II, COURAGE E BARI2D – Resumo comparativo

% cross-over
n % DM para revascularização % uso de EPP/
ATC/TM ATC/TM ATC/TM SF/SC Tempo FU

MASS II12,13 205/203 23/36 3 /24 0/72 Similaridade
(p = 0,02) para morte/IAM/5 anos

COURAGE1

     Geral 1.149/1.138 32/35 21/32 3/91 Similaridade para morte/IAM/4,6 anos
(p < 0,001) Redução de angina para ATC no primeiro e

no terceiro anos

SUBESTUDO10 159/155 40/46 15/21 < isquemia residual no grupo ATC/3,6 anos;
     Nuclear redução de morte e IAM nos pacientes sem

isquemia grave na cintilografia pós-tratamento.
Tendência a menor mortalidade no grupo ATC

SUBESTUDO17 132/132 34/33 30/42
     Alto risco (p = 0,02)

MASS II DM14 56/75 100 NR 0/> 80 < mortalidade para ATC/5 anos
(35% ID e
46% FEM)

BARI2D2 798 / 807 100 43/42 35/56 Similaridade para morte/IAM/5 anos
(30% ID e (1/2 no primeiro ano)
30% FEM)

ATC = angioplastia transluminal coronária; DM = diabetes melito; EPP = end-point primário; FEM = sexo feminino; FU = follow-up;
IAM = infarto agudo do miocárdio; ID = insulino-dependente; n = número de pacientes; NR = não relatado; SC = stent convencional
(não-farmacológico); SF = stent farmacológico; TM = tratamento médico.

altamente heterogêneas recebendo tratamentos bastante va-
riados, em grandes janelas de tempo. Ainda que grosseira-
mente, analisando a cronologia das publicações observa-se
uma tendência a se detectar efeito benéfico da revasculariza-
ção na medida em que os tratamentos são modernizados.

Em uma primeira tentativa de somar dados envolvendo as
tecnologias mais modernas ou recentes, Bucher et al.23 reuni-
ram seis estudos comparando angioplastia transluminal coro-
nária e tratamento médico, com cerca de 950 pacientes em
cada grupo. Demonstrando a importância de se considerar a
época de realização dos estudos bem como a modernização
das técnicas e dispositivos empregados, deve-se salientar que,
nessa publicação de 2000, as taxas de sucesso das interven-
ções nesses estudos variaram de 80% a 100%, com necessi-
dade de cirurgia de urgência ainda da ordem de 1,5% a 2,8%
(stents foram apenas utilizados na minoria dos pacientes em
um único estudo). Esses resultados, portanto, são muito abai-
xo dos obtidos atualmente. Apenas um estudo incluía estati-
nas no protocolo de tratamento médico. Significante redução
da incidência de angina (OR 0,7, IC 95% 0,5-0,98) e aumen-
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to da necessidade de nova revascularização foram detecta-
dos entre os pacientes submetidos a angioplastia transluminal
coronária. Todavia, esse estudo se caracterizou por insufici-
ente poder para analisar os eventos e pela grande variação
entre os trials incluídos.

Katritsis et al.24 reuniram 11 estudos e 2.950 pacientes com
doença coronária documentada na comparação entre angio-
plastia transluminal coronária e tratamento médico, aceitan-
do estudos que randomizavam pacientes estáveis e também
aqueles com apenas uma semana de intervalo de um evento
agudo ou infarto nos últimos meses. Com relação ao trabalho
anterior, os autores obtiveram número bem maior de eventos
para análise e mais longo tempo de seguimento. Nenhum pa-
ciente foi tratado com stent farmacológico e as proporções
de uso de stent convencional variaram de zero a 72%. Não
foram observadas diferenças entre os grupos quanto a morte,
morte ou infarto, infarto não-fatal e necessidade de angio-
plastia transluminal coronária ou cirurgia no seguimento (sen-
do consideradas novas intervenções em qualquer território).
Esses resultados não se alteraram quando a análise foi restri-
ta aos estudos utilizando stents em alguma proporção. Este
último dado é de difícil interpretação, considerando as taxas
esperadas de reestenose em pacientes com angioplastia trans-
luminal coronária por balão ou stent convencional. À seme-
lhança de estudos mais recentes, 23% dos pacientes manti-
dos em tratamento clínico necessitaram de revascularização
na evolução. Em uma análise de subgrupo, foi observada,
ainda, significante redução de morte e risco de revasculariza-
ção naqueles pacientes randomizados nos estudos que inclu-
íam indivíduos com infarto agudo do miocárdio recente.

Em Schomig et al.25, 17 estudos randomizados foram reu-
nidos envolvendo trabalhos publicados entre 1993 e 2007. É
a única a incluir o COURAGE em sua série e também inclui
quatro estudos nos quais o grupo angioplastia transluminal
coronária tem frequência de 20% a 41% de realização de ci-
rurgia como método de revascularização. Foi demonstrada a
superioridade da angioplastia transluminal coronária para o
end-point primário de mortalidade por todas as causas, com
redução de 20% na mortalidade dos pacientes submetidos a
angioplastia. De forma notável, esse resultado era mantido
quando a análise se restringia aos treze estudos que excluí-
ram infarto com menos de quatro semanas (excluindo, por-
tanto, o grupo de maior risco de evento) e era mais acentua-
do naqueles estudos nos quais a angiografia era realizada pre-
viamente à randomização e nos estudos com maior período
de follow-up. Adicionalmente, como end-points secundários,
foi observada redução não-significante em morte por causa
cardíaca (HR 0,74, IC 95% 0,51-1,06) e infarto agudo do
miocárdio (HR 0,9, IC 95% 0,66-1,23). É salientado pelos

autores que, embora não possa ser superestimado nesse tipo
de análise, o achado de redução da incidência de infarto agu-
do do miocárdio representa, no mínimo, que a angioplastia
transluminal coronária, sabidamente relacionada a uma pro-
porção de injúria miocárdica na fase aguda, não aumenta o
risco do evento tardiamente.

Em meta-análise bastante complexa, Trickalinos et al.26

estudaram mais de 60 trials, visando à comparação de angio-
plastia transluminal coronária e tratamento médico e do im-
pacto de novas tecnologias – especificamente stents conven-
cional e farmacológico – sobre os resultados já observados
com o tratamento com cateter-balão. Como vários estudos
demonstraram a redução sequencial da necessidade de revas-
cularização do vaso-alvo com a evolução desses dispositi-
vos, os autores realizaram extensa meta-análise “em rede”,
estudando de forma indireta como esses avanços se refleti-
ram no tratamento de doentes estáveis. Na meta-análise “em
rede”, comparações indiretas podem ser estabelecidas entre
procedimentos que ainda não foram realmente testados “ca-
beça-a-cabeça” (por exemplo, stents farmacológicos e trata-
mento médico), utilizando trials que comparam stents farma-
cológicos com stents convencionais e outro grupo de estu-
dos comparando stent convencional e tratamento médico,
considerando-se como verdadeiro um “efeito transitivo”, ou
seja, se um tratamento A é superior a um tratamento B, qual-
quer avanço tecnológico para o tratamento A conferiria su-
perioridade ainda maior sobre o tratamento B. Nessa volu-
mosa revisão, foram excluídos praticamente só os estudos
que incluíam pacientes com menos de 72 horas de evolução
de infarto agudo do miocárdio ou aqueles que só incluíam
diabéticos. Também nessa análise, a similaridade entre inter-
venção e tratamento médico para morte ou infarto agudo do
miocárdio foi observada, porém as evidências indiretas favo-
recem os stents farmacológicos em detrimento da angioplas-
tia transluminal coronária com balão e o tratamento médico
para frequência de necessidade futura de revascularização
cirúrgica com redução maior que 40%.

A Tabela 2 apresenta um resumo das mais recentes meta-
análises comparando tratamento médico e revascularização
em pacientes estáveis.

TRADUZINDO RESULTADOS PARA A PRÁTICA MÉDICA –
O QUE CONSIDERAR AO ESCOLHER UMA ESTRATÉGIA

INICIAL PARA O PACIENTE ESTÁVEL

A Tabela 3 apresenta um resumo de alguns dos principais
argumentos a serem lembrados no tratamento dos pacientes
estáveis a favor de estratégia inicial com terapia médica iso-
lada ou acompanhada de revascularização.
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Tabela 2 - Resumo das mais recentes meta-análises comparando tratamento médico e revascularização em pacientes estáveis

Stent
Ano de convencional/

Número de publicação n stent Resumo dos
trials incluídos dos trials ATC/TM farmacológico achados Observações

Katritsis et al.24 11 1995-2004 1.476/ 0 a 72%/ Similaridade entre Aceita trabalhos
(2005) 1.474 zero  ATC/TM com IAM recente

para EP morte/IAM/ estabilizado
necessidade de
revascularização

Schomig et al.,25 17 1993-2007 3.675/ < 50%/ Redução de 20% em morte Inclui o COURAGE.
(2008) 3.838 zero por todas as causas para ATC A superioridade

EP secundário – discreta redução observada é
de morte cardíaca e IAM (ns) de significado

estatístico limítrofe

Trickalinos et al.26 63 1997-2007 > 25.000 ND 1. Similaridade ATC/TM para 7 trials ATC balão
(2009) para EPP vs. TM

morte/IAM 34 trials SC vs. SF
ANÁLISE INDIRETA: 4 trials SC vs. TM
2. Superioridade do SC para 18 trials SF vs. SC
nova revascularização
3. Superioridade de SF para
nova revascularização
cirúrgica/percutânea

Boden et al.20 3 1995-2007 423/619 ND Redução significante de morte e Um dos estudos
morte e infarto pela ATC randomizou

(2009) pacientes em pós-
(publicação pendente) IAM recente e

outro inclui
pacientes com
revascularização
cirúrgica

ATC = angioplastia transluminal coronária; EP = end point; EPP = end-point primário; IAM = infarto agudo do miocárdio; n = número de pacientes;
ND = não disponível; SC = stent convencional (não-farmacológico); SF = stent farmacológico; TM = tratamento médico.

Qualquer análise crítica de dados científicos possui viés
introduzido pela preferência pessoal dos autores27. Estudan-
do a comparação entre dois tipos de tratamento não mutua-
mente exclusivos, como aqui é o caso (“melhor tratamento
médico e revascularização por angioplastia”), é, todavia, des-
necessário procurar por defeitos fatais nos estudos analisa-
dos, na tentativa de justificar uma ou outra estratégia. O que
se deseja da melhor compreensão desses estudos é a aplica-
ção de suas conclusões às devidas populações, uma vez que
pela complexidade de seus critérios de inclusão e exclusão
eles definem condutas para apenas uma proporção da popu-
lação rotineiramente atendida nos consultórios e laboratórios
de hemodinâmica. A educação médica pressupõe o aponta-

mento de limitações à generalização indevida de seus resulta-
dos, deixando ao clínico o peso final do melhor julgamento
médico associado à melhor evidência disponível. Esta é aqui
nossa ambição.

Toda a publicidade obtida com os mais recentes estudos
que “falharam” em demonstrar a superioridade da revascula-
rização em relação ao tratamento clínico na prevenção de
morte e infarto em pacientes estáveis teve o mérito de recor-
dar dados já conhecidos e recomendações sedimentadas nas
diretrizes – a opção de tratamento médico inicial é adequada
e desejável em boa parte dos pacientes estáveis e a angioplas-
tia transluminal coronária é, de forma geral, um tratamento
sintomático para angina e um instrumento de redução de car-
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Tabela 3 - Resumo de alguns dos principais argumentos a serem lembrados no tratamento dos pacientes estáveis a favor de estratégia inicial
com terapia médica isolada ou acompanhada de revascularização

Estratégia médica inicial Estratégia com revascularização precoce inicial

1. Comparado com revascularização precoce, não 1. Obtém mais rápida resolução de sintomas e/ou isquemia e melhor
acarreta aumento de risco de IAM/morte, qualidade de vida. A utilização de ATC não provoca aumento de IAM/morte.
especialmente em pacientes de baixo risco
(baixa carga isquêmica). A longo prazo, 2. Pode reduzir a necessidade de polifarmácia e seus efeitos colaterais ou custos.
obtém semelhante redução de angina.

3. Vários estudos indicam a redução de eventos agudos ou mesmo morte
2. Dois terços dos pacientes podem nunca em situações de menor rigor do tratamento clínico.
necessitar de revascularização, o que proporciona
grande economia de recursos. Atenção para 4. Subgrupos de alto risco (mulheres, idosos, renais crônicos, disfunção
frequente necessidade de revascularização tardia, do VE, revascularização recente, doença arterial periférica, DM com controle
geralmente por angina. fora do ideal) não foram estudados nos trials recentes. As conclusões por eles

levantadas podem não se aplicar a esses pacientes.
3. É pertinente quando a aderência ao melhor
tratamento médico com múltiplas drogas é mantido 5. Deve ser utilizado para pacientes com isquemia grave na cintilografia,
a longo prazo, atingindo-se rigorosas metas de propiciando redução de eventos e morte. Deve ser considerada estratégia inicial
controle metabólico que também devem ser em pacientes com disfunção ventricular (comprovada redução de mortalidade).
perseguidas na estratégia invasiva.

6. Meta-análises recentes demonstrando redução de mortalidade por todas as
4. Baixa carga isquêmica na cintilografia causas com a ATC ou prevenção da necessidade futura de revascularização
pós-tratamento pode ser considerada sinal de cirúrgica com stents farmacológicos.
sucesso do TM

7. Pacientes com início recente de angina ou síndrome coronária aguda recente
e já estabilizados têm alta taxa de cross-over para revascularização no primeiro
ano de evolução e altas taxas de IAM quando selecionados para estratégia
com TM inicial.

ATC = angioplastia transluminal coronária; DM = diabetes melito; IAM = infarto agudo do miocárdio; TM = tratamento médico; VE = ventrículo
esquerdo.

ga isquêmica e consequente melhora do prognóstico em pa-
cientes de risco elevado28. Todavia, esses novos trabalhos fo-
ram erroneamente generalizados como uma autorização para
tratamento leniente de uma população que representa boa
parte dos pacientes sendo submetidos a angioplastia no Bra-
sil e no mundo ou, mais grave, como uma demonstração de
tratamento excessivo pela comunidade médica. Será que a
prática médica está tão distante da medicina baseada em evi-
dência? Esses pacientes ditos estáveis são um grupo homo-
gêneo e representativo da prática geral?

Análise por “intenção de tratar”
Um ponto de fundamental importância na interpretação

dos resultados desses estudos e sua transposição para a prá-
tica é a compreensão da análise realizada por “intenção de
tratar”, ou seja, os pacientes randomizados para tratamento
médico persistem sendo analisados nesse grupo mesmo após
receberem revascularização por falência do tratamento, sen-
do essa falência, em sua maior parte, decorrente de angina ou
internação por angina. Portanto a semelhança comprovada

entre os grupos se faz à custa de alta frequência de cross-
over ou cruzamento do tratamento médico para angioplastia
transluminal coronária, mesmo sob o poder inibitório de in-
clusão em um trial randomizado não-cego. É importante lem-
brar que essa proporção não é inesperada e estava prevista na
programação dos estudos, porém ultrapassou as expectati-
vas dos autores, especialmente considerando-se a qualidade
do tratamento médico oferecido, e foi significantemente su-
perior à taxa de nova revascularização após angioplastia trans-
luminal coronária mesmo com o uso predominante de stent
convencional em pacientes multiarteriais. Essa necessidade
clínica de revascularização no grupo tratamento médico ocor-
reu em 24% a 43% dos pacientes, a maior parte no primeiro
ano de seguimento. Embora as taxas de eventos robustos
(morte ou infarto) tenham sido semelhantes no grupo geral1,
esse retardo pelo momento adequado de se submeter o paci-
ente a uma estratégia de revascularização pode trazer conse-
quências graves. Observa-se que 41% dos pacientes de alto
risco do COURAGE no grupo tratamento médico apresenta-
ram evento primário maior que indicou revascularização (5%
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morte e 36% de infarto agudo do miocárdio) comparados a
16% dos pacientes que não necessitaram de nova revascula-
rização nesse mesmo subgrupo17. A identificação de um mar-
cador de risco para esses pacientes e seu tratamento precoce
poderia trazer benefício na redução de eventos robustos.

Também no grupo angioplastia transluminal coronária se
observa um número elevado de novas intervenções, porém
significantemente menor que no grupo tratamento médico,
exceto no BARI2D. A maior parte dessas novas intervenções
se faz no primeiro ano, que seria o período de incidência da
reestenose, e esse número poderia ser reduzido com a utiliza-
ção de stents farmacológicos em maior proporção de pacien-
tes. Por exemplo, no BARI2D com 100% de diabéticos, o
uso de stents farmacológicos em apenas 35% dos pacientes
provocou similaridade na frequência de nova revasculariza-
ção entre os grupos. A baixa utilização de stents farmacoló-
gicos nesses estudos justifica reintervenção frequente em pa-
cientes de tão alta complexidade, com cerca de 70% de mul-
tiarteriais, muitas vezes recebendo revascularização parcial
ou com múltiplos stents convencionais. Essa estratégia pode
ainda resultar em mais frequente indicação de cirurgia na evo-
lução. Após o primeiro ano da intervenção, com maior fre-
quência a lesão culpada pela recorrência de sintomas é uma
nova lesão.29 Esse aspecto não foi estudado por nenhum dos
trials apresentados, nos quais foi frequente a utilização de
revascularização parcial e a análise da necessidade de nova
revascularização de artéria não tratada traria mais interessan-
te avaliação do método. Também parece pertinente observar
que importante redução da incidência de nova revasculariza-
ção é observada no subestudo nuclear do COURAGE10, no
qual havia a exigência de cintilografia pós-tratamento, lem-
brando-nos da possibilidade de muitos pacientes estarem sendo
tratados com base em critérios puramente anatômicos ou na
subjetividade do diagnóstico clínico de angina. No subestudo
nuclear do COURAGE, a taxa de cruzamento para revascu-
larização do grupo tratamento médico foi de 21%, compara-
da a 32% no grupo total (Tabela 1), enquanto apenas 15%
dos pacientes do grupo angioplastia transluminal coronária
realizou nova revascularização. No subestudo do COURAGE
para pacientes de alto risco17, a reestenose era o motivo de
revascularização repetida em 37% dos casos, enquanto 10%
dos pacientes eram enquadrados como “necessidade de ci-
rurgia” – esses números seriam certamente reduzidos pela
utilização mais frequente de stents farmacológicos, como su-
gere a meta-análise de Trickalinos et al.26. No grupo angio-
plastia transluminal coronária, angina ou infarto agudo do
miocárdio foram indicação de nova revascularização com
menor frequência (37% dos pacientes). Os próprios autores
do subestudo, considerando as limitações de uma análise post

hoc, interrogam a sabedoria de uma estratégia de tratamento
médico inicial para pacientes de alto risco.

Certamente, toda essa argumentação também deve nos
fazer pensar na incapacidade de um tratamento local, isola-
damente, prevenir a evolução da doença a longo prazo, acen-
tuando a importância do tratamento médico de excelência.

Vieses da seleção de pacientes
Esses estudos randomizaram pacientes a partir do estudo

da anatomia coronária, naturalmente recomendando a exclu-
são daqueles indivíduos com lesão de tronco, com anatomias
inadequadas para revascularização percutânea ou cirúrgica
ou que “necessitavam de revascularização imediata”. Se o
primeiro critério é absolutamente claro, o momento do tem-
po no qual se faz a seleção dos pacientes é de fundamental
importância para os demais critérios, pois os stents farmaco-
lógicos estavam no início de sua utilização, o que certamente
levou à exclusão de pacientes mais graves ou complexos, di-
recionados para cirurgia após a coronariografia. Mais impor-
tante que o tipo de anatomia, deve-se lembrar da exclusão
rotineira dos pacientes que apresentam os maiores preditores
de má evolução clínica, ou seja, com disfunção ventricular,
revascularização prévia e pacientes com disfunção renal. Nos
dois maiores estudos aqui analisados,1,2 apenas cerca de 18%
dos pacientes tinham fração de ejeção menor que 50%.

Esse rigor de seleção é necessário para a produção desses
trabalhos de alta qualidade, porém levou à randomização de
cerca de 3% a 6,5% da população inicialmente avaliada.1,16

Dessa forma, a maioria dos pacientes com doença estável pode
não estar contemplada nessas análises, quer seja por aspectos
clínicos quer seja por aspectos demográficos. Especialmente
no que concerne a excelente aderência ao tratamento clínico,
obtenção de metas metabólicas ou ainda permanente obser-
vação clínica, a reprodução desses trabalhos é uma meta que
deve ser perseguida continuamente para reprodução de seus
resultados na prática.

Os critérios de indicação anatômica para seleção de paci-
entes com doença coronária grave – lesão maior que 50%2

ou 70%1,12 por avaliação visual – também produziram resul-
tado digno de atenção. Na análise angiográfica dos pacientes
do COURAGE15, a quantificação coronária automática das
lesões detectou diâmetro luminal mínimo médio de 1,8 + 0,4 mm em
ambos os grupos. Esse valor é praticamente o dobro daquele
detectado em todos os estudos clássicos de stents que inclu-
íram pacientes e lesões menos complexas e alguma propor-
ção de doentes instáveis (diâmetro luminal mínimo pela angi-
ografia quantitativa pré-tratamento variando de 0,8 mm a 1,1
mm). De fato, tal diâmetro luminal mínimo é observado nos
estudos com lesões moderadas.30
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Presença de isquemia em teste funcional e disfunção
ventricular: a medicina nuclear como adjuvante da
escolha do tratamento

A presença de isquemia grave na cintilografia é preditora
de eventos e tanto o tratamento do paciente como a redução
da carga isquêmica diminuem a mortalidade cardíaca em até
50%, especialmente em mulheres e idosos.18,19 Teste funcio-
nal positivo para isquemia era relatado em apenas cerca de
40% dos pacientes do MASS e em 70% dos pacientes do
COURAGE, enquanto o BARI2D não relata testes isquêmi-
cos. Mesmo tendo-se excluído da randomização os pacientes
com testes fortemente positivos (“substancial” depressão de
ST ou resposta isquêmica no COURAGE), o COURAGE foi
capaz de trazer importante informação a esse respeito. Em
seu subestudo nuclear, o COURAGE demonstrou a superio-
ridade da angioplastia transluminal coronária em reduzir car-
ga isquêmica, especialmente entre os pacientes que partiam
de uma isquemia basal mais grave, obtendo exames livres de
isquemia pós-tratamento mais frequentemente que o trata-
mento médico. O MASS II também demonstra redução da
frequência de pacientes com TE positivo no follow-up do
grupo angioplastia transluminal coronária significantemente
superior à observada no tratamento clínico (82% vs. 95%; p
= 0,0005). Essa pode ser vista como uma expressão gráfica
dos achados de significante superior redução de angina no
grupo angioplastia transluminal coronária, consistentemente
detectada pelos vários trabalhos. Em análise post hoc dos
pacientes do COURAGE com isquemia silenciosa (portanto,
assintomáticos), observou-se que a taxa de morte na evolu-
ção foi reduzida pela angioplastia transluminal coronária,
embora o baixo número de pacientes não tenha provocado
diferença estatística (5% vs. 11%; p = 0,11). A realização
rotineira de um teste funcional pode também ter sido respon-
sável pela aparente redução da taxa de nova revascularização
no grupo tratamento médico nesse subestudo (21%, compa-
rativamente a 32% no grupo total do COURAGE), lembran-
do-nos da possibilidade de muitos pacientes estarem sendo
tratados com base em critérios puramente anatômicos ou na
subjetividade do diagnóstico clínico de angina. Embora o
COURAGE não definisse reestudo obrigatório para seus pa-
cientes, a indicação de nova revascularização no grupo sub-
metido a angioplastia transluminal coronária no subestudo de
pacientes de alto risco foi definida apenas como “reestenose”
pelos autores.

Nos registros de angioplastia transluminal coronária, 20%
a 40% dos pacientes apresentam disfunção ventricular em al-
gum grau.5,6 A disfunção ventricular de etiologia isquêmica,
com viabilidade miocárdica detectada, é um forte preditor de
mortalidade e a revascularização é capaz de reduzir a morta-

lidade em até 80%, sendo esse benefício mais acentuado quan-
to maior o grau de disfunção.28 Esses pacientes são consis-
tentemente excluídos de todos os grandes trials,1,2,12 junta-
mente com pacientes previamente revascularizados ou pós-
infarto agudo do miocárdio que frequentemente apresentam
disfunção do ventrículo esquerdo. Portanto a fração de eje-
ção média nos grupos é sempre normal, caracterizando uma
população de baixo risco. No COURAGE, apenas 13% dos
pacientes tinham fração de ejeção abaixo de 50%15 e no Bari2D
esse número era de 17%. A recomendação para o tratamento
do miocárdio hibernante por meio da revascularização está
presente nas diretrizes americanas de cirurgia cardíaca e de
insuficiência cardíaca, sendo endossada e estimulada por au-
toridades do assunto.31 Embora trials randomizados compa-
rando angioplastia ou cirurgia e tratamento médico contem-
porâneos nesse específico subgrupo ainda não existam, o
volume de dados já apresentados na literatura e a magnitude
do benefício justificam a recomendação de se iniciar a inves-
tigação pela coronariografia; e em se constatando anatomia
compatível com revascularização, deve-se realizar estudo de
viabilidade por qualquer método disponível e subsequente
tratamento.31

Paciente diabético e outros grupos de alto risco
A excelência do controle glicêmico deve ser perseguida

na prática clínica, uma vez que a hiperglicemia apresenta re-
lação direta com eventos tardios.32 É preciso recordar que
esses estudos de alta qualidade selecionaram pacientes dia-
béticos bem controlados (hemoglobina glicada em torno de
7%), sendo cerca de 30% deles insulino-dependentes. Mais
de 80% dos pacientes recebiam ácido acetilsalicílico, beta-
bloqueador e estatina ao final do seguimento de cinco anos.
Portanto formam uma população de excelente controle clíni-
co raramente encontrada na prática médica, em especial em
países com grandes dificuldades no atendimento básico de
saúde. Recentemente, um levantamento epidemiológico na-
cional revelou que a prevalência total de hemoglobina A1c
(Hb A1c) > 7% entre diabéticos no Brasil é de 76%, enquan-
to esse número nos Estados Unidos é de 43%.33 Os pacientes
com mais de cinco anos de diagnóstico, e que geralmente
representam a população vista pelo cardiologista, eram os
que mais frequentemente apresentavam controle inadequa-
do, com 63% deles apresentando dosagem de Hb A1c > 8%.
No próprio BARI2D apenas cerca de 50% dos pacientes atin-
giram a meta de Hb A1c abaixo de 7% (Hb A1c média em
torno de 7,7 + 1,6%). Ao se observar a evolução dos pacien-
tes do Euro Heart Survey, um registro de pacientes avaliados
por doença coronária aguda ou crônica, nota-se que a taxa
de eventos maiores no primeiro ano de acompanhamento dos
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pacientes diabéticos (que refletem a realidade do primeiro
mundo) é ainda bastante superior à observada nos pacientes
do BARI2D (14,5% no primeiro ano vs. 24% em cinco anos,
respectivamente).34

Mesmo sob rigoroso tratamento clínico, no BARI2D a
taxa de cross-over do tratamento médico para angioplastia
transluminal coronária foi de 42% e de nova revasculariza-
ção no grupo angioplastia transluminal coronária foi de 43%.
No estudo MASS II, maior reflexo de nossa realidade, reali-
zado na maior cidade da América Latina, no ambiente acadê-
mico de uma universidade e fornecendo as medicações gra-
tuitamente aos pacientes, esses números de aderência clínica
à medicação não são tão animadores, mas a taxa de cross-
over é menor. Certamente, nessa diferença, a disponibilidade
do método tem uma influência. Todavia, apenas o estudo
MASS II encontrou vantagem de sobrevida para a interven-
ção precoce no subgrupo de diabéticos. Embora com um nú-
mero muito pequeno de pacientes, a subanálise do MASS II
encontrou significante redução de mortalidade para o grupo
de pacientes diabéticos submetidos a revascularização mio-
cárdica, comparativamente aos do tratamento médico entre
dois e cinco anos de seguimento (HR tratamento médico 26,5/
HR angioplastia transluminal coronária 12/HR cirurgia 9,5; p
= 0,039), sem diferença na comparação angioplastia translu-
minal coronária vs. cirurgia. Pode-se teorizar que a vanta-
gem obtida com a revascularização como estratégia inicial
pode ser detectada em ambiente de inferior controle clínico
no grupo tratamento médico e menor disponibilidade ou ra-
pidez para indicação da revascularização quando o momento
certo se apresenta, piorando os resultados desse grupo, o que
é bastante representativo de nossa realidade.

A discussão sobre a redução de eventos maiores com o
uso de stents farmacológicos ainda não está encerrada. A tese
de que sua utilização na totalidade dos pacientes diabéticos
poderia reduzir a mortalidade carece ainda de sustentação
em evidências. Meta-análises recentes, porém, têm consegui-
do demonstrar redução da incidência de infarto nessa popu-
lação da ordem de até 50% com o uso desses dispositivos.35,36

Pacientes idosos e do sexo feminino formam dois subgru-
pos demográficos que merecem atenção por sua importância
numérica crescente e pelas peculiaridades de tratamento. Ido-
sos têm alta frequência de doença cardiovascular (especial-
mente grave, multivascular ou com baixa fração de ejeção).
A revascularização percutânea também apresenta maior de-
safio, pois anatomias complexas são frequentes, com maio-
res taxas de complicação e menor sucesso clínico, que é pro-
porcional à elevação da idade. Entretanto, a utilização corri-
queira de stents trouxe maior segurança ao procedimento e
frequente possibilidade de revascularização completa, de tal

forma que as diretrizes recomendam que o tratamento invasi-
vo não seja limitado apenas pelo critério de idade. O Trial of
Invasive versus Medical Therapy in Elderly Patients (TIME)37

foi um estudo dedicado à comparação entre estratégia de tra-
tamento médico otimizado e estratégia invasiva com corona-
riografia e revascularização quando possível (resultando em
52% de angioplastias, 20% de cirurgias e 28% de tratamento
médico) em pacientes idosos com 75 anos ou mais, randomi-
zando pouco mais de 130 pacientes por grupo. Embora seus
resultados sejam complicados pela alta taxa de cross-over em
ambos os grupos, a taxa de eventos cardiovasculares maiores
foi significantemente reduzida naqueles pacientes submetidos
a revascularização no primeiro ano, especialmente pela redu-
ção da ocorrência de síndrome coronária aguda. O grupo in-
vasivo também apresentou melhores índices de qualidade de
vida e significante redução de necessidade de hospitalização
com um ano de seguimento. Morte e infarto não-fatal foram
semelhantes entre os grupos. No seguimento de quatro anos,
taxas de eventos cardíacos não-fatais eram de 68% no grupo
tratamento médico e de 37% no grupo invasivo (p < 0,0001)
e taxas de livres de evento cardíaco maior eram de 39% no
grupo invasivo e de 20% no grupo médico (p < 0,0001). Como
já comentado, o subestudo de idosos do COURAGE, com
número superior de pacientes, demonstrou similaridade entre
os grupos para morte, infarto e síndrome coronária aguda.
Diferenças significantes entre esses estudos parecem explicar
a aparente diferença de resultados e apontar uma estratégia
no acompanhamento de idosos. Em primeiro lugar, a diferen-
ça de critério de inclusão quanto ao limite de idade acabou
por formar grupo com média de idade inferior no COURAGE
(72 + 5 anos vs. 80 + 4 anos no TIME), sendo, ainda, muito
menor a proporção de mulheres (17% no COURAGE vs. 42%
no TIME, respectivamente). Ambos são aspectos que contri-
buíram para aumentar a gravidade do grupo do TIME, que,
ainda, contava com 11% de pacientes com falência renal. Além
disso, este último exigia a presença de angina para inclusão
no estudo (CCS II, no mínimo), enquanto cerca de 40% dos
pacientes do COURAGE eram assintomáticos ou CCS classe
I. Por fim, o controle clínico do COURAGE foi muito supe-
rior ao do TIME, que só realizou a coronariografia diagnós-
tica nos pacientes randomizados para tratamento invasivo ou
por angina refratária no grupo médico. Dessa forma, parece
razoável que os pacientes idosos, especialmente quando sin-
tomáticos, se beneficiem da estratificação invasiva pela co-
ronariografia e revascularização. A estratégia médica ini-
cial é aceitável nos pacientes pouco sintomáticos e será
marcada por frequente necessidade de nova internação e
necessidade futura de revascularização, embora eventos
robustos não estejam elevados. A melhora da qualidade de

Rodrigues Alves CM et al./Ánalise crítica da indicação da intervenção coronária percutânea em pacientes com angina estável e isquemia silenciosa
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):72-86



Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010 83

vida é similar quando o controle tanto clínico como meta-
bólico é excelente, embora seja mais rápida com a revas-
cularização. Mais recentemente, um grande registro de-
monstrou a efetividade de stents farmacológicos em redu-
zir morte e infarto em pacientes idosos quando compara-
dos aos stents convencionais, o que pode se traduzir em
adicional benefício.38

Embora os resultados intra-hospitalares e a longo prazo
da angioplastia em mulheres tenham praticamente se iguala-
do aos dos homens após a introdução dos stents, discreta
maior taxa de complicações intra-hospitalares após angioplas-
tia transluminal coronária é observada em muitos registros.
As mulheres se caracterizam por apresentação da doença em
idade mais avançada, maior frequência de comorbidades e
maior prevalência de quadros atípicos. Todavia, doença obs-
trutiva menos grave e melhor fração de ejeção são a regra.15

É difícil quantificar a repercussão da baixa randomização de
mulheres nos grandes estudos aqui analisados, embora a mai-
or parte dos especialistas admita que seus resultados gerais
possam ser estendidos às mulheres até a produção de traba-
lhos específicos. É importante lembrar que as características
clínicas citadas e a maior dificuldade de aplicação e interpre-
tação de testes funcionais (menor sensibilidade nas análises
de perfusão coronária) podem dificultar a identificação de
pacientes de risco ou do melhor momento para indicação de
revascularização. Talvez, com o objetivo de superar essas
dificuldades de avaliação clínica ou quantificação de isque-
mia, esse seja o grupo ideal para realização de avaliação fun-
cional no próprio laboratório de hemodinâmica (reserva de
fluxo ou ultrassom intravascular).

Revascularização incompleta como fator prognóstico
A revascularização incompleta está associada a pior evo-

lução tardia, quando comparada à revascularização comple-
ta, mesmo após a introdução de stents farmacológicos.39 No
COURAGE, 70% dos pacientes eram multiarteriais, tendo
sido utilizados dois stents em apenas 41% dos casos, sem
especificação se na mesma ou em uma segunda artéria. Toda-
via, revascularização completa das lesões com mais de 50%
de diâmetro de estenose foi obtida em 57% dos pacientes
segundo seu subestudo angiográfico, e em 93% das lesões
acima de 70% de diâmetro da estenose. Sabe-se que pacien-
tes uniarteriais formam a população mais frequentemente tra-
tada por angioplastia, mesmo com o advento dos stents far-
macológicos.5 O número de eventos tardios no grupo angio-
plastia transluminal coronária (especialmente nova revascu-
larização) poderia ser reduzido com a maior frequência de
uso de stents farmacológicos e buscando-se a revasculariza-
ção completa dos pacientes, especialmente diabéticos. No

BARI2D, a necessidade de adequação a qualquer método de
revascularização pode também ter criado viés para paciente
mais graves, excluindo-se os uniarteriais com lesões, naquele
momento, desfavoráveis à angioplastia transluminal coroná-
ria (bifurcação, oclusão crônica). Apenas 35% dos pacientes
receberam stent farmacológico e 21% das angioplastias fo-
ram multiarteriais, embora pelo menos 30% dos pacientes
fossem triarteriais (número de biarteriais não relatado). A
média de lesões abordadas foi de 1,5 + 0,8 por paciente. No
estudo MASS II, no grupo angioplastia transluminal coroná-
ria, foram tratadas 2,2 + 1 lesões por paciente e mais de 80%
deles utilizaram stents (só convencionais), embora revascula-
rização completa só tenha sido obtida em 41%. Naturalmen-
te, aqui se compara a revascularização incompleta com ne-
nhuma revascularização, o que modifica o raciocínio, mas a
manutenção de lesões não abordadas no grupo angioplastia
transluminal coronária pode ter criado a equivalência entre
os grupos. No subestudo angiográfico, foram observadas ten-
dência a pior evolução nos pacientes com revascularização
parcial e maior carga de doença.15 Em pacientes com revas-
cularização incompleta, a escolha de qual e de quantas artéri-
as devem ser tratadas é realizada pelo operador, mas a revas-
cularização completa pode ser obrigatória para correta análi-
se de futuros estudos.15 Experiência do hemodinamicista, dis-
ponibilidade de dispositivos que permitam o tratamento de
anatomias complexas e, finalmente, utilização de testes fun-
cionais para avaliação da efetividade da revascularização po-
dem tornar o tratamento percutâneo mais eficaz. Esse último
comentário nos faz recordar outro aspecto que deve ser aqui
discutido: o da adequação a uma estratégia local, ou seja,
devem ser considerados os riscos e as vantagens relativos a
cada opção em seu específico serviço. Mesmo dentro do
COURAGE observa-se essa variação, uma vez que os paci-
entes tratados fora do Hospital US Veterans Administrati-
on tiveram maior benefício com a angioplastia translumi-
nal coronária que os pacientes tratados nesse hospital (re-
dução do end-point primário de 15% vs. 21%, redução
relativa de 29%; p = NS), ressaltando-se que os primeiros
eram o grupo também com maior gravidade angiográfi-
ca.15 A qualidade e a frequência do acompanhamento mé-
dico e a disponibilidade das medicações são fundamentais
na estratégia com tratamento médico inicial. Sabe-se que
essa qualidade nem sempre pode ser obtida no sistema
público ou mesmo privado.

COMENTÁRIOS FINAIS

É passado o momento em que se considerava que qual-
quer lesão estenótica deveria receber uma solução mecânica
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e que isso representaria benefício certo. Se essa estratégia é
ainda frequentemente utilizada isso se deve ao julgamento
individualizado de cada caso, pesando riscos e benefícios do
tratamento. Claramente, um paciente com lesão suboclusiva
da artéria descendente anterior e cintilografia com extensa
isquemia é diferente de um paciente com lesão de 60% na
mesma artéria e com teste convencional positivo no pico do
esforço, embora tenham ambos o mesmo peso na alocação
para um estudo. Da mesma forma, é completamente diverso
o planejamento da estratégia terapêutica de um octogenário,
sedentário e oligossintomático e o de um paciente na sétima
década de vida, hígido, querendo praticar esportes livre da
ocorrência frequente de angina. O risco do procedimento e o
risco presumido de reestenose podem ser facilmente quanti-
ficados na avaliação angiográfica e em geral orientam o tra-
tamento. É claro pelo conjunto dos dados apresentados que
aqueles pacientes mais sintomáticos demonstram mais rápida
e significativa melhora com a angioplastia, muitas vezes evi-
tando o uso de múltiplas medicações e proporcionando mai-
or conforto ao paciente. Pacientes com isquemia moderada
ou grave ou com disfunção ventricular por miocárdio hiber-
nante também têm inegável benefício com a revasculariza-
ção, inclusive na prevenção de morte ou infarto. A utilização
do critério de dor torácica e presença de estenose angiográfi-
ca pode não ser suficiente para a escolha do tratamento – a
utilização de avaliações funcionais para identificar os grupos
de maior risco pode ser o determinante da seleção adequada
à redução de eventos maiores.

A discussão sobre a adequação de indicação de angio-
plastia em pacientes estáveis também é incitada pela impres-
são, provavelmente verdadeira, de excesso de uso. Esse uso
excessivo tem suas raízes em múltiplas causas que escapam
aos nossos objetivos de hoje, sendo talvez a principal delas o
excesso de indicação da própria coronariografia diagnóstica
e da orientação dos pacientes para o possível tratamento ad
hoc ao se identificar lesão estenótica. O uso crescente de to-
mografia coronária no screening de pacientes virá possivel-
mente piorar essa tendência. Todavia esse uso inadequado de
recursos é também observado nos campos da cardiologia para
os quais a produção de evidências já é muito superior à pro-
duzida para pacientes com doença estável, como é o caso de
pacientes com síndrome coronária aguda, e é apenas reflexo
da educação médica que não poderá ser corrigida com maio-
res ou melhores estudos. A função dos cardiologistas clínicos
e intervencionistas é utilizar as evidências com sabedoria para
selecionar individualmente a melhor estratégia para cada in-
divíduo. Essa sabedoria só pode ser obtida com o profundo
conhecimento de cada um desses estudos aqui apresentados,
em análise imparcial e desapaixonada.

Admitir que a doença coronária em qualquer de suas apre-
sentações não pode ser dividida em situações extremas e imu-
táveis (“estável/instável”) e sim considerar que ela é, mais
acertadamente, caracterizada como um espectro no qual as
mudanças dinâmicas por vezes se fazem com quadros graves
é o mais rápido caminho para uma boa escolha terapêutica.
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Pacientes portadores de doença coronária multiarterial e no tronco
de coronária esquerda apresentam maior risco de eventos cardíacos
e óbito. Nessa população, portanto, o restabelecimento do fluxo
coronário melhora a qualidade de vida, diminui os eventos e aumenta
a sobrevida. Independentemente do tratamento escolhido,
determinados fatores interferem no prognóstico, tais como: idade,
diabetes melito, disfunção ventricular esquerda, extensão da doença
coronária, angina instável, grau de isquemia em testes funcionais, e
capacidade de revascularização completa em portadores de baixa
fração de ejeção. No início, a única opção de revascularização era a
cirúrgica; entretanto, com o advento da intervenção coronária
percutânea surgiu uma forma menos invasiva de tratamento para
esses pacientes. Inicialmente com cateter balão, posteriormente com
stents convencionais e atualmente com stents farmacológicos,
resultados progressivamente melhores foram obtidos, com maiores
taxas de sucesso do procedimento e evolução mais favorável a longo
prazo. Comparativamente ao tratamento cirúrgico, a intervenção
percutânea proporcionou, além de diminuição dos custos e do tempo
de internação hospitalar, taxas de óbito e de infarto agudo do
miocárdio semelhantes no seguimento clínico. Entretanto, ocorreu
maior necessidade de nova revascularização no grupo percutâneo
em decorrência de reestenose coronária, a qual diminuiu
significativamente com os stents farmacológicos, sendo hoje um
método seguro e efetivo para o tratamento dos pacientes
multiarteriais, inclusive no subgrupo de pacientes diabéticos, e uma
alternativa atrativa à cirurgia para os pacientes portadores de lesão
do tronco de coronária esquerda.

Descritores: Doença cardíaca coronária. Angioplastia. Stents.

DRUG-ELUTING STENTS IN PATIENTS WITH MULTIVESSEL DISEASE AND

THOSE WITH LEFT MAIN CORONARY ARTERY LESIONS: REAL INDICATIONS

Patients with multivessel and left main coronary artery disease have
a higher risk of cardiac events and death. Therefore, in this
population, reestablishing coronary flow improves quality of life,
reduces events and increases survival. Regardless of the type of
treatment chosen, some factors may interfere with the prognosis,
such as: age, diabetes mellitus, left ventricular dysfunction, extension
of coronary disease, unstable angina, grade of ischemia on functional
tests and complete revascularization in patients with low ejection
fraction. Early on, the only option of revascularization was bypass
surgery, however, with the advent of percutaneous coronary
intervention a less invasive method emerged to treat these patients.
Initially with the balloon catheter, then bare metal stents and currently
with the use of drug-eluting stents, increasingly better results have
been obtained with higher success rates and better long-term results.
When compared to surgery, interventional treatment showed a
decrease of costs and hospital stay and similar death and acute
myocardial infarct rates in the clinical follow-up. However, there
was a greater need for repeat revascularization in the group with
percutaneous intervention due to coronary restenosis, which
decreased significantly with the use of drug-eluting stents and
currently the percutaneous procedure is considered as a safe and
effective treatment of patients with multivessel disease, even in the
subgroup of diabetic patients, and is an attractive option for patients
with left main coronary artery lesions.

Key-words: Coronary heart disease. Angioplasty. Stents.
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Pacientes portadores de doença coronária multiarterial
são mais suscetíveis às complicações decorrentes da
aterosclerose, tais como óbito, infarto agudo do mio-

cárdio e insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, apre-
sentam maior limitação de suas atividades habituais pelo sur-
gimento de angina de peito ou equivalente isquêmico.

O tratamento instituído deverá ter por objetivo melhorar
a evolução clínica em relação à ocorrência desses eventos.
Entretanto, ainda hoje os pacientes multiarteriais são objeto
de estudos quanto à melhor terapêutica a ser aplicada, consi-
derando que as três formas de tratamento (medicamentoso,
cirúrgico e percutâneo) apresentam vantagens e desvantagens.1

Deve-se salientar que vários fatores interferem no prognós-
tico, independentemente do método escolhido, tais como: ida-
de, diabetes melito, disfunção ventricular esquerda, extensão da
doença arterial coronária, angina instável, grau de isquemia em
testes funcionais e revascularização incompleta em portadores
de baixa fração de ejeção.2,3 Sabe-se que na intervenção cirúrgi-
ca o uso de enxertos arteriais traz melhores resultados, enquan-
to na intervenção coronária percutânea o implante de stents amplia
as indicações e diminui a taxa de reestenose.

A revascularização completa é de grande importância, prin-
cipalmente nos pacientes multiarteriais portadores de disfun-
ção ventricular esquerda, pois reduz os sintomas anginosos e
prolonga a sobrevida. A definição de revascularização com-
pleta é controversa, podendo ser considerada como tratamento
de todas as lesões > 70% ou ausência de lesão > 50% após o
término do procedimento.4 Define-se revascularização com-
pleta funcional como a abordagem apenas das lesões causa-
doras de isquemia, o que é particularmente importante nos
casos de intervenção coronária percutânea, considerando-se
o aumento da taxa de reestenose que pode ocorrer ao tentar
abordar todos os vasos acometidos.

Os pacientes diabéticos constituem um grupo peculiar, pois
sua evolução clínica após a realização de procedimentos per-
cutâneos é prejudicada pelas altas taxas de reestenose, pela
menor possibilidade de revascularização completa (ateroma-
tose extensa, com acometimento das porções distais dos va-
sos), pela grande propensão para progressão da doença e,
consequentemente, pela maior ocorrência de eventos adver-
sos maiores (óbito, infarto agudo do miocárdio, acidente vas-
cular encefálico e insuficiência cardíaca).1

Inicialmente, a única forma de tratamento invasivo era a
revascularização cirúrgica; entretanto, com o desenvolvimento
da angioplastia transluminal coronária por Andréas Gruent-
zig, em 1977, surgiu uma nova forma terapêutica menos in-
vasiva e com menor tempo de permanência hospitalar. Desde
então, houve expressivo desenvolvimento tecnológico de todo
o material utilizado, culminando com o advento dos stents
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farmacológicos, que possibilita melhores resultados, sendo
hoje amplamente reconhecido como método seguro e efetivo
para o tratamento dos pacientes multiarteriais, inclusive no
subgrupo de diabéticos, e uma alternativa atrativa ao trata-
mento cirúrgico para os pacientes portadores de lesão no tron-
co de coronária esquerda.

TRATAMENTO PERCUTÂNEO COM CATETER-BALÃO VS.
REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA

Os principais estudos randomizados que compararam o
tratamento percutâneo com cateter-balão vs. revasculariza-
ção cirúrgica em pacientes com doença coronária multiarte-
rial foram RITA6, ERACI7, GABI8, CABRI9, EAST10, BARI11.
A maioria desses pacientes apresentava doença em duas arté-
rias e função ventricular esquerda preservada.

No seguimento clínico (Tabela 1), a evolução foi similar
em relação às taxas de óbito e infarto agudo do miocárdio.12-17

Entretanto, verificou-se maior necessidade de nova revascularização
no grupo percutâneo, em decorrência de reestenose coronária. Quanto
à relação custo-efetividade, a vantagem inicial da intervenção coro-
nária percutânea foi atenuada aos cinco anos, pelo excesso de novos
procedimentos e re-hospitalizações. Houve também maior presença
de angina recorrente e necessidade de terapia medicamentosa anti-
anginosa.

Uma meta-análise de seis estudos18 confirmou esses achados
iniciais.

O estudo BARI17, que incluiu 353 pacientes diabéticos, de-
monstrou, ao final de sete anos, taxa de sobrevida de 76,4% no
grupo cirúrgico vs. 55,7% no grupo percutâneo (p = 0,001). A
dificuldade para o melhor controle desses pacientes por meio da
intervenção coronária percutânea decorreu do fato de essa po-
pulação apresentar habitualmente maior extensão da doença
coronária, disfunção ventricular esquerda e padrão difuso de ate-
rosclerose coronária, levando a maior probabilidade de revascu-
larização incompleta. Além disso, a proliferação neointimal é
exacerbada, com consequente aumento da taxa de reestenose e
progressão da doença mais acelerada. A vantagem do tratamen-
to cirúrgico nesse subgrupo esteve relacionada à utilização do
enxerto da artéria mamária, principalmente para a revasculariza-
ção da artéria descendente anterior, pela sua alta taxa de perme-
abilidade a longo prazo. Os eventos cardíacos adversos maiores
encontram-se descritos na Tabela 2. Esses achados também fo-
ram observados em uma subanálise do estudo CABRI9.

IMPLANTE DE STENT CONVENCIONAL VS.
REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA

Os estudos iniciais com o implante de stents coronários
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Tabela 1 - Estudos comparando intervenção coronária percutânea com balão vs. revascularização cirúrgica
miocárdica em multiarteriais – seguimento clínico

Seguimento Óbito IAM Nova RV
(anos) (%) (%) (%)

RITA12 6,5 ATC 7,6 10,8 53,0
CRM 9,0 7,4 12,0

ERACI13 5 ATC 12,7 11,1 38,0
CRM 9,4 9,4 6,3

GABI14 3 ATC – – 37,0
CRM – – 3,2

CABRI15 1 ATC 3,9 4,9 33,6
CRM 2,7 3,5 6,5

EAST16 8 ATC 21,7 – 65,3
CRM 17,3 – 26,5

BARI17 7,8 ATC 19,1* 7,4 59,7*
CRM 15,6 9,1 13,1

* p < 0,001.
ATC = angioplastia transluminal coronária; CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; IAM = infarto agudo do
miocárdio; RV = revascularização.

Tabela 2 - Eventos cardíacos adversos maiores do estudo BARI em pacientes diabéticos

Seguimento Óbito IAM Nova RV
n (anos) (%) (%) (%)

BARI 353 7,8 ATC 44,3 5,7 69,9
(2D) CRM 23,6* 9,2 11,1**

* p = 0,0011; ** p = 0,0078.
ATC = angioplastia transluminal coronária; CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; IAM = infarto agudo do
miocárdio; n = número de pacientes; RV = revascularização.

comparados ao cateter-balão (STRESS19 e BENESTENT20)
demonstraram resultados favoráveis com o emprego desses
novos dispositivos, com redução da taxa de reestenose e con-
sequentemente menor necessidade de nova revascularização.
Ocorreu também ampliação das indicações do tratamento

percutâneo, possibilitando a abordagem de lesões de maior
complexidade e o controle das principais complicações da
angioplastia coronária, como dissecção da artéria, oclusão
aguda do vaso e eliminação do recolhimento elástico.

Esses achados levaram à realização de novos estudos ran-



90 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010

domizados, que compararam o implante de stents vs. revas-
cularização cirúrgica nos pacientes multiarteriais. Os princi-
pais foram ARTS I21, SoS22, ERACI II23 e MASS II24. Uma
meta-análise desses estudos avaliando mais de 3 mil pacien-
tes publicada por Mercado et al.25 demonstrou evolução clí-
nica semelhante com relação ao desfecho composto de óbito,
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral ao
final de cinco anos, no entanto persistiu no tratamento percu-
tâneo maior necessidade de nova revascularização (29% vs.
7,9%; p < 0,001).

Em seguimento clínico mais tardio de cinco anos do ARTS
I26, foram observados os mesmos resultados em relação à in-
cidência de óbito, infarto agudo do miocárdio e acidente vas-
cular cerebral (intervenção coronária percutânea 18,2% vs.
cirurgia 14,9%; p = 0,14). A necessidade de nova revascula-
rização foi mais frequente na intervenção coronária percutâ-
nea (30,3% vs. 8,8%); no entanto, é importante salientar a
expressiva redução desse parâmetro quando comparada ao
grupo do cateter-balão no estudo BARI, que foi de 54%.

Nos pacientes diabéticos desse estudo, notou-se melhora
dos resultados com o emprego dos stents, pois a taxa de mor-
talidade foi semelhante (intervenção coronária percutânea
13,4% vs. cirurgia 8,3%; p = 0,27). No grupo de intervenção
coronária percutânea, houve mai-
or mortalidade e eventos cardíacos
adversos maiores nos diabéticos
comparados aos não-diabéticos.
No tratamento cirúrgico, os diabé-
ticos apresentaram maior taxa de
acidente vascular cerebral quando
comparados aos não-diabéticos.27

A relação custo-efetividade
analisada no ARTS I21 mostrou di-
ferença significativa favorável ao
tratamento percutâneo ao final de
um ano (p < 0,05).

STENT FARMACOLÓGICO

VS. REVASCULARIZAÇÃO

CIRÚRGICA

Apesar dos benefícios do im-
plante de stents comparados aos do
uso do cateter-balão, a reestenose
ainda representava uma limitação
da intervenção coronária percutânea. Grande avanço certa-
mente ocorreu após os resultados dos estudos com stents far-
macológicos, em que foi observada redução significativa des-
sas taxas.

Figura 1. ARTS II: óbito, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral no
seguimento de um ano (p < 0,001 entre ARTS II e ARTS I-RM).

O primeiro estudo randomizado que comparou a utiliza-
ção do stent farmacológico eluído com sirolimus com o stent
convencional em pacientes uniarteriais foi o RAVEL.28 Ao
final de nove meses, o controle angiográfico demonstrou taxa
de reestenose de 0% no grupo do stent farmacológico vs.
26% no grupo controle com stent convencional (p < 0,001).
O estudo SIRIUS29, que randomizou 1.053 pacientes em 53
centros nos Estados Unidos com lesões de maior complexi-
dade e maior incidência de pacientes diabéticos, apresentou
taxa de reestenose de 8,9% no grupo stent farmacológico
eluído com sirolimus vs. 21% no grupo controle (p < 0,001).
Esses resultados favoráveis iniciais foram confirmados em
estudos posteriores.30-32

A efetividade do emprego dos stents farmacológicos nos
pacientes multiarteriais foi analisada no estudo ARTS II33, que
selecionou 607 pacientes em 45 centros europeus para trata-
mento com o stent eluído com sirolimus. Esses pacientes fo-
ram comparados de forma retrospectiva com os grupos ci-
rúrgico e percutâneo do estudo ARTS I. Os resultados do
seguimento de três anos34 demonstraram que a incidência do
desfecho primário (morte, acidente vascular cerebral, infarto
agudo do miocárdio e necessidade de nova revascularização)
foi significativamente mais baixa no ARTS II que no ARTS I-

ICP (OR ajustado 0,41, IC 95% 0,26-0,64) e similar ao gru-
po ARTS I-RM. Os pacientes do ARTS II apresentaram risco
significativamente menor de morte, acidente vascular cere-
bral e infarto agudo do miocárdio quando comparados aos
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pacientes do ARTS I-ICP (OR ajustado 0,55, IC 95% 0,34-
0,91) e do ARTS I-RM (OR ajustado 0,56, IC 95% 0,35-
0,92) (Tabela 3).

No subgrupo de pacientes diabéticos do ARTS II com
evolução clínica de três anos, os stents farmacológicos de-

Tabela 3 - Seguimento de três anos do ARTS II comparado ao ARTS I

ARTS II ARTS I-CRM ARTS I-ICP
(n = 448) (n = 506) (n = 488)

Óbito 2,2% 4,2% 3,3%
AVC 2,5% 2,6% 2,9%
IAM 4% 4,9% 6,1%
Nova RV 11,8% 6,3% 23,6%
Nova ICP 10,3% 5,9% 17,8%
Todos os ECCAM 16,3% 15,8% 30,9%

AVC = acidente vascular cerebral; ECCAM = eventos cardíacos e cerebrovasculares adversos maiores (óbito, AVC, nova
RV do vaso-alvo, nova ICP do vaso-alvo); IAM = infarto agudo do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; n =
número de pacientes; RV = revascularização.

Tabela 4 - Eventos cardíacos adversos maiores no subgrupo dos diabéticos no seguimento clínico de três anos

ARTS II ARTS I-RM ARTS I-ICP
(n = 159) (n = 96) (n = 112)

Óbito 5% 5,2% 7,1%
AVC 3,8% 6,3% 5,4%
IAM 2,5% 5,2% 4,5%
Nova CRM 3,8% 2,1% 13,4%
Nova ICP 18,2% 6,3% 27,7%
Todos os ECCAM 27,7% 17,7% 47,3%

AVC = acidente vascular cerebral; CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; ECCAM = eventos cardíacos e
cerebrovasculares adversos maiores (óbito, AVC, nova RV do vaso-alvo, nova ICP do vaso-alvo); IAM = infarto agudo do
miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; n = número de pacientes; RV = revascularização.

monstraram benefícios, pois a taxa de mortalidade e de even-
tos cardíacos e cerebrovasculares ao final de três anos foi
semelhante à do grupo cirúrgico do ARTS I e significativa-
mente menor quando comparada à do grupo percutâneo do
ARTS I. Esses resultados estão apresentados na Tabela 4.

A incidência de trombose do stent (definitiva, provável
ou possível) no seguimento de três anos do ARTS II foi se-

melhante para os pacientes diabéticos e não-diabéticos (6,9%
vs. 6,3%, respectivamente; p = 0,85).

Dessa forma, os autores concluem que a intervenção co-
ronária percutânea em pacientes multiarteriais usando stents
eluídos com sirolimus é mais eficaz que com stents convenci-

onais, independentemente de o paciente ser ou não diabético,
e que a intervenção coronária percutânea com stents eluídos
com sirolimus é uma alternativa valiosa à cirurgia para ambos
os grupos.

No estudo SYNTAX35 foram randomizados 1.800 paci-
entes portadores de doença triarterial ou com acometimento
do tronco da coronária esquerda ou ambos, os quais foram
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submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio ou
angioplastia com implante de stents eluídos com paclitaxel. A
comparação de não inferioridade entre os dois grupos foi re-
alizada levando-se em consideração o desfecho primário com-
posto de eventos cardíacos ou cerebrovasculares maiores
(morte, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocár-
dio ou necessidade de nova revascularização). Aos 12 meses
o tratamento percutâneo mostrou-se inferior ao cirúrgico (in-
tervenção coronária percutânea 17,8% vs. cirurgia de revas-
cularização do miocárdio 12,4%; p = 0,002), em decorrên-
cia, basicamente, do aumento da necessidade de nova revas-
cularização (13,5% vs. 5,9%; p < 0,001). As taxas de óbito e
infarto agudo do miocárdio foram similares para os dois gru-
pos. A incidência de acidente vascular cerebral foi significati-
vamente maior no grupo cirurgia de revascularização do mi-
ocárdio (2,2% vs. 0,6%; p = 0,003). Assim, os investigado-
res concluíram que a cirurgia permanece como padrão de re-
ferência para pacientes triarteriais ou com lesão do tronco da
coronária esquerda, pois, comparativamente à intervenção
coronária percutânea, resulta em menores taxas de eventos
cardíacos ou cerebrovasculares maiores em um ano. Nesse
estudo, a maioria dos casos de trombose do stent ocorreu
dentro dos 30 dias depois do procedimento. Aos 12 meses a
taxa de trombose do stent foi similar à taxa de oclusão sinto-
mática do enxerto no grupo cirurgia de revascularização do
miocárdio, como mostrado na Tabela 5. Entretanto, como
descrito na literatura, trombose do stent geralmente tem con-
sequências mais sérias (30% de morte e 60% de infarto agu-
do do miocárdio)36,37 que a oclusão do enxerto, a qual fre-
quentemente resulta em angina, levando a nova revasculari-
zação.

Analisando os resultados de acordo com o escore SINTAX,
que avalia a complexidade angiográfica das lesões tratadas,
de tal forma que quanto mais elevado seu valor maior a difi-

culdade técnica para a realização da intervenção coronária
percutânea, a incidência do desfecho primário foi semelhante
nos pacientes com escore SYNTAX baixo (0 a 22) e inter-
mediário (23 a 32), entretanto naqueles com escore SYN-
TAX > 33 houve melhor resultado com o tratamento cirúrgi-
co. Dessa forma, demonstrou-se significativa relação entre
escore SYNTAX e grupo de tratamento (p = 0,01).35

Em setembro de 2009 foi apresentado no Congresso da
European Society of Cardiology (ESC) o resultado do segui-
mento de dois anos desse estudo, demonstrando que a taxa
do desfecho primário continuou significativamente mais alta
no grupo intervenção coronária percutânea quando compa-
rado com o grupo cirurgia de revascularização do miocárdio.
No entanto, a incidência de óbito, infarto agudo do miocár-
dio e acidente vascular cerebral manteve-se semelhante entre
as duas estratégias. Os resultados de dois anos estão expos-
tos na Tabela 6.38

Realizando-se uma análise dos eventos no período até um
ano e de um a dois anos, verificou-se que a taxa de acidente
vascular cerebral, que foi mais alta no grupo cirurgia de re-
vascularização do miocárdio comparada com o grupo inter-
venção coronária percutânea durante o primeiro ano, apre-
sentou-se semelhante entre um e dois anos. Por outro lado, a
vantagem da cirurgia de revascularização do miocárdio com
relação à necessidade de nova revascularização durante o
primeiro ano diminuiu no segundo ano, como exposto na
Tabela 7.38

Ao se analisar os grupos de acordo com o escore SYNTAX,
observou-se manutenção dos resultados nos pacientes de baixo
escore (0 a 22) e naqueles com alto escore (> 33). Entretanto
o grupo intermediário com escore SYNTAX entre 23 a 32,
no qual havia equivalência no final do primeiro ano, mostrou
tendência favorável à cirurgia de revascularização do mio-
cárdio no segundo ano (Tabela 8).38

Tabela 5 - Trombose do stent e oclusão do enxerto no estudo SYNTAX

ICP CRM Valor
n/n total (%) n/n total (%) de p

Total 28/848 (3,3%) 27/784 (3,4%) 0,89
Aguda (< 1 dia) 2/896 (0,2%) 3/870 (0,3%) 0,68
Subaguda (2-30 dias) 18/893 (2%) 3/868 ( 0,3%) 0,001
Tardia (31-365 dias) 9/874 (1%) 21/854 (2,5%) 0,02

CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; n/n total = número de casos de
trombose ou oclusão do enxerto/número total de pacientes.
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Tabela 6 - Resultados de dois anos do estudo SYNTAX

CRM ICP Valor
(n = 897) (n = 903) de p

ECCAM 16,3% 23,4% < 0,001
Morte, AVC, IAM 9,6% 10,8% 0,44
Morte 4,9% 6,2% 0,24
AVC 2,8% 1,4% 0,03
IAM 3,3% 5,9% 0,01
Nova RV 8,6% 17,4% < 0,001

AVC = acidente vascular cerebral; CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; ECCAM = eventos cardíacos e
cerebrovasculares adversos maiores (óbito, AVC, nova RV do vaso-alvo, nova ICP do vaso-alvo); IAM = infarto agudo do
miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; n = número de pacientes; RV = revascularização.

Como não houve diferença na taxa dos eventos combina-
dos óbito, acidente vascular cerebral e infarto agudo do mio-
cárdio ao final de um ano (7,6% no grupo intervenção coro-
nária percutânea vs. 7,7% no grupo cirurgia de revasculari-
zação do miocárdio; p = 0,98), a análise da qualidade de vida

Tabela 7 - Resultados de acordo com o estudo SYNTAX: primeiro vs. segundo ano

    Primeiro ano    Segundo ano

CRM ICP p CRM ICP p

AVC 2,2% 0,6% 0,003 0,6% 0,7% 0,82
IAM 3,3% 4,8% 0,11 0,1% 1,2% 0,008
Nova RV 5,9% 13,5% < 0,001 3,7% 5,6% 0,06

AVC = acidente vascular cerebral; CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; IAM = infarto agudo do miocárdio;
ICP = intervenção coronária percutânea; RV = revascularização.

e dos custos acrescenta dados para determinação do trata-
mento ótimo para cada paciente, como apresentado no últi-
mo Congresso do American College of Cardiology (ACC).
Nesse estudo, foram utilizados métodos para caracterizar a
frequência da angina e a limitação física (Seattle Angina Ques-

Tabela 8 - Eventos cardíacos e cerebrovasculares adversos maiores de acordo com o escore SYNTAX: primeiro vs.
segundo ano

    Primeiro ano    Segundo ano

CRM ICP p CRM ICP p

Baixo (0-22) 14,7% 13,6% 0,71 17,4% 19,4% 0,63
Intermediário (23-32) 12% 16,7% 0,10 16,4% 22,8% 0,06
Alto (> 33) 10,9% 23,4% < 0,001 15,4% 28,2% < 0,001

CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea.
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tionnaire), o estado geral de saúde física e mental (SF-36) e a
qualidade de vida (EuroQOL) pré e 1, 6 e 12 meses após o
procedimento. Os preços foram estipulados utilizando-se va-
lores americanos como referência. O objetivo primário foi o
custo médio total em um ano e a razão de custo-efetividade
(US$/QALY). A frequência da angina foi menor no grupo
cirurgia de revascularização do miocárdio ao final de um ano,
apesar de apresentar qualidade de vida inferior no primeiro
mês. Os custos hospitalares totais iniciais foram menores para
intervenção coronária percutânea quando comparada à ci-
rurgia de revascularização do miocárdio (US$ 27.560 vs.
US$ 33.254), apesar de o custo isolado do procedimento ter
sido US$ 6 mil maior. Após 12 meses, o custo total dos paci-
entes tratados com intervenção coronária percutânea foi de
US$ 35.991 e de US$ 39.581 para cirurgia de revasculariza-
ção do miocárdio (p < 0,001). Análises adicionais, que avali-
aram os custos de acordo com o escore SYNTAX, demons-
traram dados favoráveis para pacientes de pequeno e mode-
rado riscos tratados com intervenção coronária percutânea, e
sem diferença para os pacientes de alto risco (escore > 33)
tratados com intervenção coronária percutânea ou cirurgia
de revascularização do miocárdio.39

INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA DO TRONCO

DE CORONÁRIA ESQUERDA

A doença aterosclerótica do tronco de coronária esquer-
da ocorre em 3% a 5% dos pacientes com doença arterial
coronária. As diretrizes atuais consideram a cirurgia de re-
vascularização do miocárdio como o tratamento invasivo
apropriado para essa afecção,40 baseadas principalmente nos
estudos Coronary Artery Surgery Study (CASS)41 e Europe-
an Coronary Surgery Study (ECSS).42 Esses trials demons-
traram que, em comparação com o tratamento clínico, a ci-
rurgia de revascularização do miocárdio melhorou a sobrevi-
da em pacientes com lesão no tronco de coronária esquerda
em um período de seguimento de cinco anos. Entretanto, es-
ses benefícios diminuem depois de 10 a 15 anos de acompa-
nhamento, com taxa de mortalidade de 50% para ambos os
esquemas de tratamento43-45.

Entretanto, ao longo dos últimos anos, vários grupos de
intervencionistas têm se dedicado ao tratamento desses paci-
entes. Uma pesquisa na literatura atual evidenciou mais de
200 citações nos últimos 30 meses, incluindo mais de seis
editoriais, em grandes jornais de cardiologia dedicados à in-
tervenção coronária percutânea do tronco de coronária es-
querda não protegido.46

Nesse contexto, podemos citar o Registro Left Main Co-
ronary Artery Stenting (LE MANS). Trata-se de um registro

prospectivo multicêntrico, que incluiu 212 pacientes que re-
ceberam stent no tronco de coronária esquerda não protegi-
do, de março de 1997 a fevereiro de 2008. Stents farmacoló-
gicos foram utilizados em 32,3% dos pacientes. Eventos car-
díacos e cerebrovasculares adversos maiores ocorreram em
4,8% dos pacientes durante o período de 30 dias, dos quais
1,5% foi óbito. Após 12 meses, 12,1% dos pacientes apre-
sentaram reestenose confirmada angiograficamente. Durante
o seguimento tardio (1 a 11 anos, média de 3,8 anos), 25,4%
evidenciaram eventos cardíacos e cerebrovasculares adver-
sos maiores e 13,9%, óbito. As taxas de sobrevida livre de
eventos aos 5 e 10 anos foram de 78,1% e 68,9%, respectiva-
mente. Houve menor taxa de eventos cardíacos e cerebro-
vasculares adversos maiores no grupo stents farmacológicos
(14,9% vs. 25,9%; p = 0,039).47

Análise recentemente publicada por Kim et al.48 sobre o
estudo MAIN-COMPARE reforçou o benefício do uso de
stents farmacológicos no tronco de coronária esquerda não
protegido. Trata-se de registro multicêntrico com 1.217 pa-
cientes comparando o stent farmacológico (864 pacientes)
ao stent convencional (353 pacientes) implantados no tronco
de coronária esquerda não protegido. O acompanhamento de
três anos mostrou que o risco ajustado de óbito (8% vs. 9,5%;
p = 0,976) e óbito e infarto do miocárdio (14,3% vs. 14,9%;
p = 0,479) foi similar entre os grupos. Entretanto, o risco de
revascularização da lesão-alvo foi significativamente menor
nos pacientes que receberam stents farmacológicos (5,4% vs.
12,1%).48

No estudo SYNTAX,35 os pacientes com lesão do tronco
de coronária esquerda apresentaram taxas de óbito, acidente
vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio semelhantes
ao final de um ano (13,7% para o grupo cirurgia de revascu-
larização do miocárdio vs. 15,8% para o grupo intervenção
coronária percutânea; p = 0,44) que permaneceram similares
ao final de dois anos (19,3% para cirurgia de revasculariza-
ção do miocárdio vs. 22,9% para intervenção coronária per-
cutânea; p = 0,27).

CONCLUSÃO

Pacientes portadores de doença coronária multiarterial e
lesão do tronco de coronária esquerda apresentam evolução
clínica com maior risco de eventos cardíacos. Nessa popula-
ção, o restabelecimento do fluxo coronário, além de melho-
rar os sintomas, possibilita aumento da sobrevida.

A evolução do tratamento percutâneo verificada com os
stents convencionais e, posteriormente, com os farmacológi-
cos proporcionou resultados progressivamente melhores, sen-
do hoje um método seguro e efetivo para o tratamento dos
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pacientes multiarteriais, inclusive no subgrupo de diabéticos.
De acordo com as diretrizes atuais,49 a revascularização

cirúrgica permanece como o tratamento de escolha para pa-
cientes com doença arterial coronária grave, incluindo aque-
les com doença no tronco de coronária esquerda e os triarte-
riais. Entretanto, tem ocorrido ultimamente uma importante
evolução do tratamento percutâneo nesse contexto, com a
utilização de stents farmacológicos.

Além disso, existem novos estudos em andamento, como
o FREEDOM, randomizado e multicêntrico, que pretende
analisar 2.400 pacientes portadores de diabetes melito sub-
metidos a revascularização cirúrgica ou percutânea com stent
farmacológico (sirolimus ou paclitaxel). O desfecho primário
será a ocorrência de óbito, infarto agudo do miocárdio e aci-
dente vascular cerebral, em seguimento clínico de três a cin-
co anos. Esse estudo seguramente fornecerá novos subsídios
sobre a eficácia e a segurança da intervenção coronária per-
cutânea nesses pacientes.

Da mesma forma, para definir a melhor opção terapêutica
para doença arterial coronária de tronco de coronária esquerda
não protegido, são necessários estudos multicêntricos, pros-
pectivos e randomizados comparando stents farmacológicos
com cirurgia de revascularização do miocárdio, com poder
estatístico para determinar diferenças importantes nos desfe-
chos clínicos críticos como óbito, infarto agudo do miocár-
dio e acidente vascular cerebral. No entanto, considerando-
se a literatura atual, certas conclusões podem ser tiradas:

1. Intervenção coronária percutânea de tronco de coro-
nária esquerda não protegido pode ser realizada com baixa
morbidade e mortalidade.

2. Os stents farmacológicos têm melhorado os resultados
quando comparados aos stents convencionais, principalmen-
te por reduzir substancialmente a necessidade de nova re-
vascularização.

3. A incidência de tromboses precoce, tardia e muito tar-
dia é baixa.

4. A taxa de sobrevida após intervenção coronária percu-
tânea nos pacientes com doença do tronco de coronária es-
querda isolada é elevada e comparável à do tratamento cirúr-
gico.
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A terapia farmacológica adjunta tem evoluído desde os primórdios
da cardiologia intervencionista, contribuindo fundamentalmente para
seu desenvolvimento, principalmente por meio da redução expres-
siva da ocorrência de sangramentos, tromboses e lesões renais. A
intervenção coronária percutânea pode levar à ruptura da placa ate-
rosclerótica, promovendo adesão, ativação e agregação plaquetári-
as, e possibilitando, assim, a formação de trombos que podem levar
a síndromes coronárias agudas, como infarto do miocárdio, e até
mesmo à morte. Os baixos índices de complicações atualmente ob-
servados têm sido conseguidos em parte pelo uso de novas drogas
antiplaquetárias e antitrombóticas. Neste artigo é abordado o uso
atual dessas drogas na cardiologia intervencionista e são discutidas
também as medidas de profilaxia da nefropatia induzida pelo uso de
contraste iodado.

Descritores: Intervenção coronária percutânea. Terapia antiplaque-
tária. Drogas antitrombóticas. Inibidor da glicoproteína IIb/IIIa.
Nefropatia induzida por contraste.

ADJUNCTIVE DRUG THERAPY TO PERCUTANEOUS CORONARY

INTERVENTION: FROM THE PRE-PROCEDURE TO

LONG TERM FOLLOW-UP

Adjunctive drug therapy has improved continuously since the
beginning of interventional cardiology, strongly contributing for its
development, mainly through a significant reduction of bleeding,
thrombosis and kidney injury. Percutaneous coronary intervention
can cause atherosclerotic plaque rupture promoting platelet adhesion,
activation and aggregation, thus enabling the formation of thrombi
that can lead to acute coronary syndromes such as myocardial
infarction and even death. The low complication rates currently
observed have been achieved in part by the use of new anti-platelet
and antithrombotic drugs. We will discuss the current use of these
drugs in interventional cardiology as well as prevention measures
of iodinated contrast-induced nephropathy.

Key-words: Percutaneous coronary intervention. Antiplatelet the-
rapy. Antithrombotic drugs. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor. Contrast
induced nephropathy.
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A terapia farmacológica adjunta tem evoluído desde
os primórdios da cardiologia intervencionista, con-
 tribuindo fundamentalmente para seu desenvol-

vimento, principalmente por meio da redução expressiva
da ocorrência de sangramentos, tromboses e lesões renais.
A intervenção coronária percutânea pode levar à ruptura
da placa aterosclerótica, promovendo adesão, ativação e
agregação plaquetárias, e possibilitando, assim, a forma-
ção de trombos que podem levar a síndromes coronárias
agudas, como infarto do miocárdio, e até mesmo à morte.
Os baixos índices de complicações atualmente observados
têm sido conseguidos em parte pelo uso de novas drogas
antiplaquetárias e antitrombóticas. Neste artigo é aborda-
do o uso atual dessas drogas na cardiologia intervencio-
nista e são discutidas também as medidas de profilaxia da
nefropatia induzida pelo uso de contraste iodado.

ASPIRINA

A aspirina reduz complicações isquêmicas como trom-
bose coronária e infarto do miocárdio pós-intervenção co-
ronária percutânea.1 Essa droga inibe de forma irreversí-
vel a enzima ciclo-oxigenase-1 das plaquetas, levando à
diminuição da produção do tromboxano A2, diminuindo
assim a agregação plaquetária bem como a vasoconstri-
ção. Por bloquear apenas a via da ciclo-oxigenase-1, é
considerada uma droga antiplaquetária pouco potente. As
plaquetas são estruturas anucleadas, incapazes de sinteti-
zar novamente o maquinário enzimático, de sorte que as
alterações descritas são irreversíveis. A recuperação da
função requer renovação do pool de plaquetas, o que leva
cerca de 7 a 10 dias. A cada dia cerca de 10% da atividade
da ciclo-oxigenase-1 é recuperada, e acredita-se que 20%
dessa atividade pode proporcionar uma agregação plaque-
tária aceitável.2 A aspirina é rapidamente absorvida nas
porções superiores do intestino. A absorção e o início da
atividade são acelerados se a droga for mastigada ou se
for utilizada a forma efervescente. Estudos evidenciaram
que a mastigação e a deglutição de 162 mg de aspirina
resultam em efeito antiplaquetário rápido, em aproxima-
damente 15 minutos. Preconiza-se que seja iniciada pelo
menos duas horas, mas preferencialmente 24 horas, antes
do procedimento e na dose de 162 mg a 325 mg, nos paci-
entes que não estavam em uso prévio da medicação. Habi-
tualmente a dose de manutenção deve variar entre 75 mg e
162 mg por dia, devendo ser mantida indefinidamente. As
principais condições clínicas em que se contraindica o uso
da aspirina são sangramento ativo e hipersensibilidade à
droga.
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Sangramento
A aspirina aumenta o risco de sangramento em geral, mas

em particular no trato gastrointestinal. A ciclo-oxigenase-1
inibe a produção de prostaciclinas pelas células gástricas, subs-
tâncias que mantêm a integridade da mucosa e protegem con-
tra o sangramento. Assim, por diminuir a produção de pros-
taciclinas, a aspirina pode aumentar o risco de sangramento
no trato digestivo, que é maior com doses progressivamente
maiores da droga. Pacientes que já apresentaram sangramen-
to em trato gastrointestinal pelo uso de aspirina ou de outro
anti-inflamatório não-hormonal têm risco aumentado de novo
evento hemorrágico. Nessa situação preconiza-se a substi-
tuição da aspirina por um tienopiridínico (clopidogrel ou ti-
clopidina). Após a cicatrização do processo que causou o
sangramento a aspirina pode ser utilizada em dose baixa e em
associação com inibidor de bomba de próton.3

Hipersensibilidade
A hipersensibilidade à aspirina é um fenômeno mais fre-

quentemente farmacológico que imunológico, estando dire-
tamente relacionada ao bloqueio da ciclo-oxigenase, que des-
via o metabolismo para a via de leucotrienos, que podem de-
sencadear reações allergic like. Tais reações podem ocorrer
na forma de urticária, angioedema, rinossinusite, asma e ana-
filaxia, com intensidade variável e em geral dependente da
dose. Para substituir a aspirina o tienopiridínico é a droga de
escolha. No entanto, quando o uso de aspirina é imperativo,
como na necessidade de dupla antiagregação plaquetária pós-
implante de stent, pode-se promover a dessensibilização, que
é baseada na administração da droga em intervalos regulares,
no início com baixas doses e com incrementos progressivos
até chegar à dose terapêutica. Existem vários esquemas de
dessensibilização descritos na literatura médica com bons re-
sultados.4

TIENOPIRIDÍNICOS

As duas drogas disponíveis da classe dos tienopiridínicos
são o clopidogrel e a ticlopidina, que bloqueiam de forma
irreversível os receptores de adenosina na superfície das pla-
quetas, promovendo a inibição da agregação plaquetária.

Ticlopidina
Vários estudos demonstraram que a associação da ticlo-

pidina à aspirina reduz de forma significativa o risco de trom-
bose aguda e subaguda após o implante de stents coronários
em comparação com a associação de anticoagulantes orais e
aspirina ou com a administração isolada de aspirina.5 A equi-
valência entre a ticlopidina e o clopidogrel foi avaliada nos
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estudos CLASSICS e TOPPS, demonstrando que a eficácia
do clopidogrel é semelhante à da ticlopidina na redução da
trombose aguda e subaguda após implante de stent coroná-
rio, com a vantagem de causar menos efeitos colaterais.6,7

A ticlopidina é inativa em sua forma original, devendo ser
metabolizada no fígado para que se obtenham elementos ati-
vos, cujos níveis de pico são atingidos em duas horas, levan-
do, porém, cerca de cinco a sete dias para que se obtenha o
efeito antiplaquetário máximo. Seus efeitos colaterais mais
comuns, como distúrbios gastrointestinais (náuseas e diar-
reia) e rash cutâneo, podem ocorrer em até 20% dos pacien-
tes, o que em geral leva à descontinuidade da droga. Os mais
temidos, porém raros, são a neutropenia grave em 1% a 3% e
a púrpura trombocitopênica trombótica, em 0,03%. Essas
alterações hematológicas em geral acontecem nos primeiros
meses do uso da ticlopidina, portanto se recomenda avalia-
ção hematológica (hemograma com plaquetas) antes de inici-
ar o tratamento e novas avaliações a cada duas semanas nos
primeiros três meses, quando a droga for prescrita para uso
prolongado.

Clopidogrel
O clopidogrel também é inativo na sua forma original,

sendo seus metabólitos hepáticos os responsáveis pela ativi-
dade da droga. Os níveis plasmáticos de pico são atingidos
em uma hora, apesar de o efeito antiplaquetário máximo só
ser observado após aproximadamente cinco dias. Pode-se
conseguir efeito antiplaquetário mais rápido quando se usa
dose inicial (“de ataque”) maior. Existem controvérsias na
literatura médica com relação à dose e ao momento ideal para
o início do clopidogrel.
Dose de ataque

O estudo CREDO demonstrou que o ataque com 300 mg
de clopidogrel comparado com placebo iniciados no interva-
lo de 3 a 24 horas antes do procedimento não diminuiu o
risco da associação de morte, infarto e revascularização do
vaso-alvo em 28 dias. Nesse mesmo estudo, quando se anali-
sou o papel da dose inicial em subgrupos, observou-se que a
administração entre 6 e 24 horas antes da angioplastia deter-
minou redução do risco de eventos adversos, o que não ocor-
reu entre os que receberam a dose de ataque menos de 6
horas antes da angioplastia.8 Mais recentemente, uma nova
análise do estudo CREDO, realizada para avaliar o momento
ideal do pré-tratamento com clopidogrel, demonstrou que a
redução estatisticamente significativa de eventos começa a
aparecer para pacientes pré-tratados com pelo menos 15 ho-
ras de intervalo, e a redução de risco cresce continuamente
até 24 horas.9 Portanto, para que se obtenha o maior benefí-
cio com o pré-tratamento na dose de 300 mg, o clopidogrel

deve ser iniciado preferencialmente 24 horas antes do proce-
dimento. O estudo ARMIDA 2 demonstrou que a dose de
ataque de 600 mg de clopidogrel, comparativamente à dose
de 300 mg, iniciada 4 a 8 horas antes de angioplastia coroná-
ria em pacientes com síndrome coronária estável e instável
reduziu as taxas de complicações isquêmicas, principalmente
as taxas de infarto periprocedimento.10 O estudo ISAR-REACT
demonstrou que pacientes submetidos a angioplastia de risco
baixo-intermediário e pré-tratados com 600 mg de clopido-
grel tiveram o mesmo risco da combinação de morte, infarto
e revascularização urgente do vaso-alvo. comparativamente
a pacientes que receberam esse mesmo esquema associado a
dose de ataque e manutenção de abciximab.11 Assim sendo,
preconiza-se, para pacientes que não vinham fazendo uso de
clopidogrel, que o pré-tratamento seja iniciado na dose de
300 mg se o procedimento for realizado em intervalo superi-
or a 24 horas com relação à ingestão da droga. Para aqueles
em que o intervalo for inferior a 24 horas a droga deve ser
administrada na dose de 600 mg. Doses maiores que 600 mg
de clopidogrel parecem não trazer benefício adicional no que
se refere à velocidade para atingir o efeito antiplaquetário
máximo. No entanto, uma nova dose de ataque, mesmo para
aqueles que já vinham fazendo uso do clopidogrel, leva à re-
dução adicional da agregação plaquetária.

Recentemente apresentado, o estudo CURRENT OASIS 7
avaliou 25.087 pacientes com síndrome coronária aguda (an-
gina instável, infarto sem supradesnivelamento do segmento
ST e infarto com supradesnivelamento do segmento ST), ran-
domizados 2 x 2 para aspirina alta dose 300-325 mg vs. baixa
dose 75-100 mg e para clopidogrel dose dobrada 600 mg em
bolus e 150 mg/dia por 7 dias e após 75 mg/dia vs. dose habi-
tual 300 mg em bolus e 75 mg/dia. Dessa população, 70%
foram submetidos a angioplastia coronária. Os resultados
evidenciaram que a dose dobrada de clopidogrel reduziu de
forma significante a incidência de trombose de stent e a inci-
dência da combinação de eventos cardiovasculares (morte
cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente vascular
cerebral) nos submetidos a angioplastia. Nos pacientes não
submetidos a angioplastia não houve diferença nos resulta-
dos com relação à dose dobrada em comparação com a dose
habitual de clopidogrel. Houve discreto excesso de sangra-
mento maior quando se utilizou o escore CURRENT de san-
gramento, e não se observou diferença quando se analisou o
escore TIMI para sangramento maior, hemorragia intracrani-
ana, sangramento fatal e sangramento maior relacionada à
cirurgia de revascularização do miocárdio.12. Não houve di-
ferença na eficácia ou sangramento entre doses elevada e bai-
xa de aspirina. Com esses resultados, em pacientes submeti-
dos a angioplastia com síndrome coronária aguda e naqueles
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com baixo risco de sangramento pode-se utilizar a dose do-
brada de clopidogrel (600 mg em bolus) e manter 150 mg/dia
por 7 dias e após manter 75 mg/dia.
Tempo de manutenção
1. Prevenção de trombose: A dupla antiagregação plaquetá-
ria com aspirina e um tienopiridínico é a terapia mais eficaz
na prevenção da trombose de stent. Para stents não-farmaco-
lógicos, a maioria dos casos de trombose acontece no pri-
meiro mês e em menos de 1% dos pacientes, sendo rara após
esse período. Com o uso dos stents farmacológicos, em fun-
ção do atraso na reendotelização do vaso e também por rea-
ções de hipersensibilidade localizada, existe risco maior de
trombose tardia. Numerosos casos de trombose tardia têm
sido descritos na literatura, ocorrendo meses a até mesmo
anos após o implante de stent farmacológico, em geral asso-
ciados à interrupção de uma ou mesmo das duas drogas anti-
plaquetárias. Esse fenômeno ocorre principalmente por sus-
pensão do clopidogrel. Assim, para pacientes submetidos a
implante de stents não-farmacológicos, a associação de aspi-
rina e de um tienopiridínico deve ser mantida pelo menos
durante um mês. Quando se utilizam stents farmacológicos,
pelo risco de trombose tardia, preconiza-se a dupla antiagre-
gação plaquetária com aspirina e preferencialmente clopido-
grel por tempo prolongado. Segundo consenso atual esse tem-
po deve ser de um ano, nos casos em que o implante foi rea-
lizado em lesões semelhantes às dos estudos controlados en-
volvendo tais stents.13 Empiricamente, quando stents farma-
cológicos são implantados em lesões longas, em vasos finos,
no uso de múltiplos stents, em superposições de stents, em
lesões de bifurcações, em pontes de safena, em pacientes tra-
tados durante síndrome coronária aguda, em pacientes dia-
béticos e em portadores de insuficiência renal crônica, reco-
menda-se a manutenção do clopidogrel por tempo mais pro-
longado, até que novos dados sejam fornecidos por estudos
ainda não concluídos.
2. Prevenção de eventos coronários não necessariamente re-
lacionados à trombose: O uso prolongado da associação de
clopidogrel e aspirina está relacionado à redução de eventos
adversos como morte, infarto e acidente vascular cerebral.
Tal fato foi inicialmente constatado no estudo CURE, no qual
se observou que pacientes com síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento ST tiveram benefício com
a terapêutica prolongada da associação de clopidogrel e as-
pirina, comparativamente ao uso isolado de aspirina, mesmo
quando mantidos em tratamento clínico, sem que fossem sub-
metidos a intervenção coronária percutânea.14 Um subestu-
do, o PCI-CURE, demonstrou que pacientes com síndrome
coronária sem supradesnivelamento do segmento ST subme-
tidos a angioplastia com o uso de clopidogrel em associação

com aspirina por 9 a 12 meses, comparativamente ao uso
isolado de aspirina, tiveram menor taxa de eventos isquêmi-
cos, porém com risco aumentado de sangramento menor.15 O
estudo CREDO, numa população de pacientes com síndro-
me coronária estável e instável, demonstrou que a associação
de clopidogrel e aspirina por 12 meses, em compração ao uso
isolado de aspirina, reduziu o risco da combinação de morte,
infarto e acidente vascular cerebral para pacientes submeti-
dos a intervenção coronária percutânea.8 Portanto, recomen-
da-se o uso prolongado (9 a 12 meses) da associação de clo-
pidogrel e aspirina para pacientes submetidos a intervenção
coronária percutânea, principalmente nas síndromes coroná-
rias instáveis e no tratamento de lesões complexas, especial-
mente para pacientes com baixo risco de sangramento. As-
sim, a administração prolongada tem-se mostrado benéfica,
devendo-se, no entanto, levar em consideração o aumento
do risco de sangramento menor e também o aumento dos
custos. Portanto, para pacientes com baixo risco de compli-
cações isquêmicas, como os uniarteriais, aqueles com síndro-
me coronária estável submetidos a implante de stents não-
farmacológicos, o tempo de manutenção do clopidorel pode
ser reduzido para o primeiro mês. Caso haja necessidade de o
paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico logo após
o implante de stent ou se houver risco aumentado de sangra-
mento, deve-se optar pela utilização de stent não-farmacoló-
gico. Nessa condição pode-se suspender o clopidogrel até
mesmo duas semanas após a angioplastia. Caso o paciente
esteja recebendo clopidogrel e necessite ser submetido a um
procedimento cirúrgico, cardíaco ou não, recomenda-se sua
suspensão pelo menos cinco dias antes do procedimento.

Para pacientes submetidos a angioplastia primária no in-
farto agudo com supradesnivelamento do segmento ST, como
os stents são utilizados na maioria dos pacientes, recomenda-
se dose de ataque de clopidogrel de 600 mg antes da inter-
venção. Com relação ao tempo de manutenção da associação
clopidogrel e aspirina, pode-se manter a associação de aspiri-
na e clopidogrel por até 9 a 12 meses, como se faz nas sín-
dromes coronárias sem supradesnivelamento de ST, depen-
dendo da complexidade da lesão e principalmente do risco de
sangramento do paciente.
Interação do clopidogrel com inibidores da bomba de
próton

Recentemente foi levantada a questão de que os inibido-
res de bomba de próton pudessem atenuar os efeitos antipla-
quetários do clopidogrel. Essas informações foram obtidas
de estudos observacionais ou de análises subsequentes de
estudos não idealizados para responder a essa questão e de-
monstraram aumento do risco de eventos cardiovasculares
em pacientes que estavam em uso da dupla antiagregação
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plaquetária e inibidores de bombas de próton. Uma possibili-
dade para explicar essa pior evolução é que o uso dos inibi-
dores de bomba de próton fosse um marcador de gravidade,
pois em geral são pacientes mais idosos e portadores de ou-
tras morbidades, o que poderia explicar o aumento das taxas
de eventos cardiovasculares. Recentemente foi apresentado,
no congresso TCT 2009, o estudo COGENT, que avaliou
uma população de 3.627 pacientes com síndrome coronária
aguda, submetidos a angioplastia e tratados com dupla antia-
gregação plaquetária com aspirina e clopidogrel. Esses paci-
entes foram randomizados para receber omeprazol ou place-
bo. Foram acompanhados em média por 133 dias e os resul-
tados demonstraram não haver diferença na incidência da com-
binação de morte cardiovascular e infarto nos grupos com e
sem omeprazol. Observou-se também que a incidência de
eventos gastrointestinais (sangramento gastrointestinal, úlcera
péptica sintomática) foi significativamente menor no grupo
que recebeu omeprazol. Esses dados são de um único estudo
randomizado, mas nos permitem usar a associação de clopi-
dogrel com inibidores de bomba de próton com mais segu-
rança até que novas informações estejam disponíveis.16

Prasugrel
Esse novo tienopiridínico, recentemente aprovado pela

Food and Drug Administration (FDA), agência de controle
de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, surge como
uma nova opção como antiplaquetário no cenário da inter-
venção coronária. Em comparação com clopidogrel, essa dro-
ga demonstrou redução da taxa de eventos isquêmicos como
trombose de stent e recorrência de infarto do miocárdio em
pacientes com angina instável ou infarto do miocárdio sub-
metidos a angioplastia. O benefício foi maior para diabéticos
e naqueles com infarto com supradesnivelamento do segmento
ST. Porém nessa população estudada observou-se pequeno,
mas significativo, aumento do risco de sangramento maior,
sendo os subgrupos com maior risco os idosos (> 75 anos),
os de baixo peso ponderal (< 60 kg) e os com antecedentes
de acidente vascular cerebral prévio ou episódio isquêmico
transitório prévio, devendo, portanto, ser evitado seu uso
nessa população. A dose inicial é de 60 mg e a de manuten-
ção, de 10 mg/dia. Ainda não está completamente claro se o
uso dessa droga em doses reduzidas pode diminuir o risco de
sangramento.17

INIBIDORES DOS RECEPTORES DA

GLICOPROTEÍNA IIB/IIIA

A exposição de tecido subendotelial durante a ruptura de
uma placa em uma artéria coronária, quer seja espontanea-

mente, como nas síndromes coronárias agudas, ou ainda
durante intervenção coronária por meio de cateter, balões
e stents, leva à ativação dos receptores da glicoproteína
IIb/IIIa das plaquetas, com consequente ativação e agre-
gação plaquetária. Os bloqueadores dos receptores da gli-
coproteína IIb/IIIa impedem a ligação entre as plaquetas e
por agirem na via final comum são os mais potentes inibi-
dores da agregação plaquetária. Os três agentes disponí-
veis para uso parenteral são abciximab, tirofiban e eptifi-
batide. Na Tabela 1 estão apresentadas as principais ca-
racterísticas dessas drogas.18

Eficácia precoce (30 dias)19

Eventos combinados
Nos diversos estudos em que se utilizaram os inibidores

dos receptores da glicoproteína IIb/IIIa na intervenção coro-
nária percutânea, observou-se redução da taxa de combina-
ção de morte, infarto do miocárdio e necessidade de revascu-
larização de urgência. A magnitude da redução variou de acor-
do com a droga utilizada, sendo de 50% a 60% para o abcixi-
mab e de 15% a 25% para tirofiban e eptifibatide, em interva-
lo de 30 dias após a intervenção. As diferenças nos resulta-
dos estão possivelmente relacionadas às diferenças na farma-
codinâmica e/ou no mecanismo do bloqueio das drogas.
Morte

Nenhum estudo demonstrou isoladamente redução de mor-
talidade precoce decorrente da utilização de inibidores da gli-
coproteína IIb/IIIa. Porém, em meta-análise de 12 estudos
observou-se redução estatisticamente significativa da morta-
lidade em 30 dias para os pacientes que receberam inibidores
dos receptores da glicoproteína IIb/IIIa quando comparados
com placebo (p = 0, 024; placebo: 1,3%; inibidores da glico-
proteína IIb/IIIa: 0,9%).20

Infarto do miocárdio
O infarto do miocárdio foi o evento que mais se reduziu

na análise precoce, de 30 dias, com a utilização dos inibido-
res da glicoproteína IIb/IIIa, principalmente grandes infartos
não-Q, com elevação de mais de cinco vezes dos níveis de
creatina quinase fração MB (CK-MB) com relação ao valor
normal.
Nova revascularização

A redução da necessidade de revascularização de urgên-
cia nos primeiros 30 dias também foi observada nos diversos
estudos, principalmente para os pacientes que não receberam
stents.

Eficácia tardia19

Eventos combinados
A análise tardia (seis meses para a maioria dos estudos e
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um ano para muitos deles) revelou redução da ocorrência da
combinação de morte, infarto e revascularização do vaso-alvo.
Morte

O estudo EPISTENT demonstrou redução significativa
da mortalidade de aproximadamente 60% no grupo que rece-
beu stent com abciximab, comparado com os outros dois gru-
pos (stent com placebo e balão com abciximab) em um ano
de acompanhamento.21 Em geral, para os pacientes tratados
com abciximab, a redução de mortalidade tardia é em torno
de 25%-30%.19 Os benefícios são observados em todos os
subgrupos de pacientes testados, mas principalmente naque-
les com síndromes coronárias instáveis e diabéticos, indepen-
dentemente da técnica utilizada (balão, stents e aterectomia
direcionada). Não se demonstrou redução significativa de
mortalidade tardia com eptifibatide ou tirofiban. Em meta-
análise de 12 estudos observou-se tendência a redução de
mortalidade em seis meses para os pacientes que receberam
inibidores dos receptores da glicoproteína IIb/IIIa (p = 0,087;
placebo: 2,4%; inibidores da glicoproteína IIb/IIIa: 1,9%).22

Nova revascularização
No estudo EPIC observou-se redução de 26% na neces-

sidade de revascularização do vaso-alvo em seis meses (22,3%
vs. 16,5%; p = 0, 007) para os que receberam abciximab,
enquanto no estudo EPILOG não foram observadas diferen-

Tabela 1 - Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa

Reversão do
Característica Dose: Dose: Tempo de efeito após

Droga da droga bolus manutenção manutenção suspensão#

Abciximab Anticorpo 0,25 mg/kg 0,125 μg/min/h 12 horas 24-36 horas
monoclonal

Tirofiban Não peptídeo 10 μg/kg 0,15 μg/kg/min 24-36 horas 50% após
4 horas

Eptifibatide Heptapeptídeo 180 μg/kg 2 μg/kg/min 18 horas 50% após
duplo bolus* 4 horas

Obs.: A administração de heparina antes do bolus dos inibidores da glicoproteína IIb/IIIa e o ajuste de sua dose para o peso
do paciente são medidas que reduzem o risco de sangramento. Em geral a dose inicial deve ser de 70 UI/kg de heparina não-
fracionada. O tempo de coagulação ativada alvo atingido é entre 200 e 300 segundos. Caso não se obtenha o tempo de
coagulação ativada alvo, recomenda-se bolus de 20 UI/kg até que essa meta seja atingida.
* Com intervalo de 10 minutos entre eles.
# Se houver sangramento refratário na vigência de abciximab, suspender a droga e após 30 minutos transfundir plaquetas.
Para tirofiban e eptifibatide, suspender a droga se houver sangramento e após quatro horas a agregação plaquetária deve
ficar próximo do normal.

ças em seis meses e um ano na taxa de revascularização do
vaso-alvo. No estudo TARGET, que comparou o abciximab
com tirofiban, não houve diferença na taxa de revascularização
do vaso-alvo em seis meses e um ano. No estudo EPISTENT,
na análise de seis meses, a taxa de revascularização do vaso-
alvo em diabéticos diminuiu de 16,6% (stent + placebo) para
8,1% (stent + abciximab), redução de 51%.21

É importante ressaltar que os resultados descritos anteri-
ormente foram observados em estudos em que o uso de tie-
nopiridínicos não era feito como nos dias de hoje; além disso,
em muitos desses estudos o stent não foi utilizado. Portanto
é importante que se discuta se o benefício dos inibidores da
glicoproteína IIb/IIIa pode ser ainda observado em um cenário
de uso rotineiro de doses ideais de clopidogrel, principalmente
como pré-tratamento, e também com o uso frequente dos stents
convencionais e farmacológicos. No estudo ISAR-REACT, pa-
cientes submetidos a intervenção coronária percutânea com
doença de baixo risco (excluídos pacientes com síndromes
coronárias agudas, pacientes com diabetes dependente de in-
sulina e presença de trombo visível na angiografia) foram ran-
domizados para receber placebo ou abciximab. Todos os pa-
cientes fizeram uso de 600 mg de clopidogrel iniciado no
mínimo duas horas antes do procedimento e mantido por 30
dias. Os stents foram utilizados em cerca de 90% das lesões
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nos dois grupos. Não houve diferença entre os grupos na in-
cidência da ocorrência combinada de morte, infarto ou ne-
cessidade de revascularização do vaso-alvo em 30 dias. Tam-
bém não houve diferença no risco de sangramento maior. No
entanto, houve maior incidência de trombocitopenia no gru-
po de pacientes que recebeu abciximab.11 Esse estudo permi-
tiu concluir que para pacientes de risco baixo e intermediá-
rio, submetidos a intervenção coronária percutânea precedi-
da da administração de clopidogrel, o uso de abciximab não
traz benefício adicional. Pacientes com doença coronária de
alto risco, presença de dor precordial em repouso, e/ou tro-
ponina elevada e/ou depressão do segmento ST no eletrocar-
diograma foram avaliados no estudo ISAR-REACT 2, com
randomização para receber placebo ou abciximab. Todos fo-
ram pré-tratados com clopidogrel 600 mg iniciado no míni-
mo duas horas antes da intervenção e mantido por 30 dias.
Observou-se redução significativa, em 30 dias, do risco da
combinação de morte, infarto e revascularização do vaso-alvo
de urgência para os que receberam abciximab (8,9% no gru-
po do abciximad contra 11,9% no grupo placebo, com redu-
ção de risco relativo de 25%), mais evidente entre os que
apresentavam níveis elevados de troponina (redução de 29%).
Não houve diferença entre os grupos na incidência de san-
gramento maior ou menor.23 Portanto, para pacientes com
síndrome coronária aguda de alto risco, principalmente os
que se apresentam com níveis elevados de troponina, pré-
tratados com clopidogrel, o uso de abciximab mostrou redu-
zir a taxa de eventos isquêmicos pós-intervenção percutânea.

Grupos especiais
Diabetes

Pacientes com diabetes melito submetidos a intervenção
coronária têm pior evolução tardia e precoce. Vários estudos
demonstraram que o uso dos inibidores dos receptores da
glicoproteína IIb/IIIa em diabéticos submetidos a angioplas-
tia com balão ou com stent determinou redução da ocorrên-
cia de eventos isquêmicos em 30 dias e da mortalidade tardia.
O estudo EPISTENT revelou que, para diabéticos tratados
com stents, a administração de abciximab reduziu o risco de
revascularização do vaso-alvo em seis meses.24 No estudo
ISAR-SWEET, pacientes diabéticos de baixo risco submeti-
dos a intervenção coronária percutânea foram randomizados
para receber placebo ou abciximab. Todos receberam 600 mg
de clopidogrel, no mínimo duas horas antes do procedimen-
to, que foi mantido por 30 dias. Não se observou diferença
entre os dois grupos na incidência da composição de morte e
infarto em um ano. O grupo que recebeu abciximab, porém,
teve menor taxa de reestenose angiográfica bem como menor
necessidade de revascularização da lesão-alvo.20 Esses estu-

dos demonstraram redução da taxa de revascularização do
vaso-alvo nos diabéticos em que se utilizou stent não-farma-
cológico e que receberam abciximab, sugerindo diminuição
do risco de reestenose. No estudo DANTE, foram randomi-
zados 96 pacientes diabéticos (96 lesões) submetidos a angi-
oplastia com stent para receber abciximab ou placebo. Não
houve diferença na hiperplasia intimal intrastent medida com
ultrassom intravascular no seguimento de seis meses. Tam-
bém não houve diferença no diâmetro luminal mínimo, na
perda tardia (late loss), na taxa de reestenose, assim como na
incidência cumulaltiva de eventos cardiovasculares maiores
em 12 meses.25 Não existe, portanto, consenso quanto à ca-
pacidade dessas drogas em reduzir a reestenose clínica ou
angiográfica de stents convencionais. Meta-análise realizada
com os resultados de seis grandes estudos demonstrou que
em diabéticos com síndrome coronária aguda sem suprades-
nivelamento do segmento ST, tratados clinicamente, o uso de
inibidores da glicoproteína IIb/IIIa levou à redução significa-
tiva da mortalidade em 30 dias.26

Enxertos de veia safena
A utilização de inibidores dos receptores da glicoproteína

IIb/IIIa foi também avaliada em intervenção coronária envol-
vendo enxertos de veia safena. Em um estudo o abciximab
não reduziu o risco de complicações isquêmicas. Em uma
análise retrospectiva de 1.537 pacientes submetidos a angio-
plastia envolvendo enxertos de veia safena observou-se que
o uso de inibidores dos receptores da glicoproteína IIb/IIIa
não reduziu o risco de necrose miocárdica avaliada por curva
de CK-MB nem melhorou a sobrevida.27 Com base nesses
dados não se recomenda o uso dessas drogas de rotina nos
pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea para
tratamento de enxertos de veia safena. Apesar disso, continu-
amos a utilizá-las com bastante frequência em nossa prática
diária, especialmente quando há imagens angiográficas indi-
cativas da presença de trombos luminares.
Infarto do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST

Tirofiban e eptifibatide foram pouco avaliados em estu-
dos controlados no infarto com supradesnivelamento do seg-
mento ST. Já o abciximab foi avaliado como droga coadju-
vante à angioplastia primária em vários estudos randomiza-
dos, com resultados heterogêneos.28,29 Uma meta-análise de-
monstrou que o abciximab reduziu significativamente o risco
de morte, revascularização do vaso-alvo e eventos cardíacos
maiores em seis meses.30 Outra meta-análise envolvendo três
estudos com angioplastia primária em pacientes que recebe-
ram stent revelou redução relativa de 37% do risco de morte
e reinfarto para pacientes que receberam abciximab compa-
rado com placebo numa avaliação tardia de três anos.31 Em
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estudo recente que envolveu cerca de 750 pacientes subme-
tidos a angioplastia na fase aguda de infarto com supradesni-
velamento do segmento ST compararam-se os resultados da
terapêutica adjunta com abciximab e tirofiban.32 Não houve
diferenças significantes na ocorrência de eventos clínicos ou
de sangramentos. No entanto, a utilização de abciximab se
associou a maior incidência de trombocitopenia. Meta-análi-
se recente, em que foram incluídos 17 estudos, demonstrou
benefício do uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa com
relação à redução da mortalidade de acordo com o perfil de
gravidade dos pacientes, ou seja, nos de maior risco.33

Apesar de em inúmeros estudos o papel do benefício dos
inibidores da glicoproteína IIb/IIIa seja de coadjuvante à an-
gioplastia primária ou na angioplastia facilitada no infarto com
supradesnivelamento do segmento ST, ainda não é um con-
senso na literatura médica, uma vez que os estudos têm re-
sultados conflitantes e muitas das informações foram obtidas
de meta-análise com avaliações de estudos com desenhos,
populações e mesmo drogas diferentes. Pode-se dizer que os
inibidores da glicoproteína IIb/IIIa podem ser utilizados em
combinação com a angioplastia primária, devendo ser inicia-
dos precocemente, de preferência na sala de emergência, e
principalmente nos pacientes de alto risco (grandes infartos
em evolução, altas cargas trombóticas) e naqueles com baixo
risco de sangramento.
Síndrome coronária instável sem supradesnivelamento do
segmento ST

Nos pacientes com síndrome coronária instável sem su-
pradesnivelamento do segmento ST (angina instável ou infar-
to sem supradesnivelamento do segmento ST) o uso do epti-
fibatide ou tirofiban no tratamento clínico, independentemente
da realização de intervenção coronária percutânea, reduz a
incidência de infarto do miocárdio e a necessidade de revas-
cularização.34 Deve ser utilizado em pacientes de alto risco
quando há elevação de troponina sérica, alterações dinâmi-
cas de segmento ST ou isquemia refratária no período de
manuseio clínico. No entanto, o maior benefício é observado
em pacientes que recebem essas drogas e são submetidos a
intervenção coronária percutânea em um intervalo de um a
dois dias desde a hospitalização. As drogas devem ser admi-
nistradas por período de 48 a 72 horas e mantidas por mais
12 a 24 horas caso o paciente seja submetido a intervenção
coronária. O estudo GUSTO-IV comparou pacientes com
síndrome coronária instável não submetidos a intervenção
coronária percutânea distribuídos em três grupos: um grupo
recebeu abciximab por 24 horas, o segundo grupo recebeu
abciximab por 48 horas, e o terceiro grupo recebeu placebo.
Não se observou redução da taxa de eventos isquêmicos nos
grupos que receberam abciximab quando comparados ao gru-

po placebo, em 7 e 30 dias, e ainda houve tendência a pior
evolução naqueles que receberam abciximab por 48 horas na
análise de 30 dias.35 Portanto o abciximab não deve ser utili-
zado no tratamento clínico de pacientes com síndrome coro-
nária sem supradesnivelamento do segmento ST, quando não
há intenção de submetê-los a intervenção coronária percutâ-
nea. Pode ser utilizado na síndrome coronária instável quan-
do a anatomia é conhecida e se planeja realizar a angioplastia
precocemente.

ANTITROMBÍNICOS

Heparina não-fracionada
Os antitrombínicos são extensamente utilizados na cardi-

ologia intervencionista, pois diminuem a formação de trom-
bos no local da injúria arterial assim como nos cateteres e
fios-guia usados na intervenção coronária percutânea. A he-
parina não-fracionada é o inibidor da trombina mais comu-
mente utilizado, apesar da imprevisibilidade da resposta tera-
pêutica produzida. Essa droga catalisa a reação em que a an-
titrombina inativa a trombina e outros fatores da coagulação.
A intensidade da anticoagulação com heparina é geralmente
medida com o tempo de tromboplastina parcial ativada. En-
tretanto, na intervenção coronária usa-se o tempo de coagu-
lação ativada para ajuste da dose de heparina, em função prin-
cipalmente da praticidade desse método. A dose de heparina
recomendada na intervenção coronária depende do uso con-
comitante de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, e deve ide-
almente ser monitorizada pelo tempo de coagulação ativa-
da. Quando não há utilização conjunta de inibidores da
glicoproteína IIb/IIIa, deve-se administrar de 70 a 100 UI/kg
de peso, visando a um tempo de coagulação ativada de
250 a 350 segundos. Caso o paciente esteja recebendo
inibidor da glicoproteína IIb/IIIa, a dose deve ser de
50 a 70 UI/kg de peso, visando a um tempo de coagulação
ativada entre 200 e 300 segundos. Caso não seja atingido
o tempo de coagulação ativada alvo com o bolus inicial de
heparina não-fracionada, podem ser administrados bolus
adicionais de 20 UI/kg.

Após a intervenção coronária não são recomendadas do-
ses adicionais de heparina. Em vários estudos a manutenção
da heparina não-fracionada após o procedimento intervenci-
onista falhou na prevenção de eventos isquêmicos, além de
se associar a maior risco de sangramento relacionado ao lo-
cal do acesso vascular.36 A retirada do introdutor deve ser re-
alizada o mais precocemente possível, quando o tempo de
coagulação ativada for menor que 150 a 180 segundos ou
após quatro a seis horas da última dose de heparina não-fra-
cionada.36
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Heparina de baixo peso molecular
As moléculas de heparina de baixo peso molecular são

formadas por fragmentos de heparina não-fracionada, obti-
dos por meio do processo de despolimerização química ou
enzimática, gerando moléculas menores. A ação das hepari-
nas de baixo peso molecular é semelhante à da heparina não-
fracionada, porém com ligação relativamente seletiva ao fa-
tor Xa. A heparina de baixo peso molecular tem absorção
mais homogênea por via subcutânea, sendo formada por
moléculas menores, com menor afinidade por proteínas plas-
máticas e células vasculares ou sanguíneas. Isso faz com que
haja relação dose-resposta ao efeito antitrombótico, não sen-
do necessária, em geral, a monitorização laboratorial da anti-
coagulação. A eficácia e a segurança das heparinas de baixo
peso molecular nas intervenções coronárias percutâneas fo-
ram avaliadas em estudos como CRUISE e INTERACT, que
demonstraram resultados semelhantes quando comparados
com heparina não-fracionada. A maioria desses estudos ava-
liou a enoxaparina.37 No estudo SYNERGY foram compara-
das a enoxaparina e a heparina não-fracionada em população
de pacientes de alto risco com síndromes coronárias sem su-
pradesnivelamento do segmento ST, submetidos a tratamen-
to invasivo percutâneo precoce. Foram randomizados 10.027
pacientes para receber enoxaparina 1 mg/kg por via subcutâ-
nea a cada 12 horas ou heparina não-fracionada 60 UI/kg em
bolus seguida de infusão contínua de 12 UI/kg/hora. Não
houve diferença entre a taxa de morte ou infarto em 30 dias.
No entanto, houve maior incidência de sangramentos graves
entre os que receberam enoxaparina. Curiosamente, obser-
vou-se também maior risco de sangramento entre os que re-
ceberam os dois tipos de heparina durante a evolução hospi-
talar (cross over).38

No estudo STEEPLE, 3.528 pacientes submetidos a an-
gioplastia eletiva foram randomizados para receber enoxapa-
rina por via venosa nas dose de 0,5 mg/kg ou 0,75 mg/kg ou
heparina não-fracionada ajustada pelo tempo de coagulação
ativada. O objetivo final foi avaliar o risco de sangramento
maior ou menor nas 48 horas que se seguiram ao procedi-
mento. O risco de sangramento foi significativamente menor
no grupo que recebeu 0,5 mg/kg de enoxaparina. A dose de
0,75 mg/kg não determinou redução do sangramento quando
comparada à heparina não-fracionada.39 Existem críticas a esse
estudo relacionadas ao possível aumento do risco de mortali-
dade no grupo que recebeu 0,5 mg/kg, a dose que se asso-
ciou a menor risco de sangramento. Em estudo realizado no
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (InCor/HCFMUSP),
53 pacientes submetidos a angioplastia eletiva receberam,
como anticoagulação, dose única de 0,5 mg/kg de enoxapari-

na por via endovenosa. A retirada do introdutor foi feita ime-
diatamente após o procedimento. Em 51 dos 53 pacientes o
introdutor foi retirado com sucesso por compressão ma-
nual. Houve um pseudoaneurisma e um sangramento me-
nor. Entretanto em 12 pacientes (23,5%) não se atingiu o
nível adequado de anticoagulação, medido pela dosagem
de anti-Xa.40

Assim, com base nesses dados, a enoxaparina pode ser
recomendada como alternativa à heparina não-fracionada, pre-
ferencialmente na dose de 0,75 mg/kg por via venosa, para
pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea nas
síndromes estáveis e nas instáveis, incluindo também as angi-
oplastias relacionadas ao infarto do miocárdio com supra-
desnivelamento do segmento ST. Naqueles que estavam em
uso de heparina de baixo peso molecular, caso a última dose
por via subcutânea tenha sido administrada em tempo inferi-
or a 8 horas antes da angioplastia, não há necessidade de an-
ticoagulação adicional. Caso esta última dose tenha ocorrido
entre 8 e 12 horas da intervenção, deve ser dada dose adicio-
nal de 0,3 mg/kg de enoxaparina por via endovenosa, inde-
pendentemente do uso concomitante de inibidores da glico-
proteína IIb/IIIa. Finalmente, caso a última dose tenha sido
administrada há mais de 12 horas, deve-se proceder à antico-
agulação com doses plenas de enoxaparina. Quando se optar
por administração de heparina não-fracionada a pacientes que
receberam a última dose de heparina de baixo peso molecular
8 a 12 horas antes da angioplastia, a heparina não-fracionada
pode ser administrada na dose de 50 UI/kg (tempo de coagu-
lação ativada alvo de 200 a 300 segundos) para pacientes em
uso conjunto de inibidor da glicoproteína IIb/IIIa ou na dose
de 60 UI/kg (tempo de coagulação ativada alvo de 250 a 350
segundos) para pacientes não tratados por inibidor da glico-
proteína IIb/IIIa. É importante notar que, como mostrou o
estudo SYNERGY, a mudança no tipo de heparina aumenta
o risco de sangramento grave, devendo, portanto, ser evita-
da. O mecanismo pelo qual ocorre aumento de sangramento
quando do cross over da enoxaparina para a heparina não-
fracionada foi objeto de recente publicação.41 Nesse estudo,
voluntários sadios receberam enoxaparina por via subcutâ-
nea na dose de 1 mg/kg a cada 12 horas durante dois dias. No
terceiro dia a administração de heparina não-fracionada na
dose de 70 IU/kg por via endovenosa 4, 6 ou 10 horas após
injeção subcutânea de 1 mg/kg de enoxaparina determinou
aumento habitual de tempo de coagulação ativada, no entan-
to associado a elevações extremamente exageradas dos ní-
veis de anti-Xa. Isso provavelmente pode explicar o maior
risco de sangramento observado em pacientes submetidos à
administração combinada dos dois agentes antitrombínicos.

As heparinas de baixo peso molecular têm pouco efeito
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na medida do tempo de coagulação ativada, razão pela qual
não se utilizam esses exames para avaliar a intensidade da
anticoagulação com essas drogas. A retirada do introdutor
pode ser precoce. No estudo STEEPLE, a média de tempo
entre a angioplastia e a retirada do introdutor foi de 54
minutos para enoxaparina 0,5 mg/kg, de 194 minutos para
0,75 mg/kg, e de 144 minutos para heparina não-fracionada.
Para segurança, preconiza-se a retirada com pelo menos 4
horas de intervalo com relação à administração por via veno-
sa e após intervalo de 6 a 8 horas quando a enoxaparina for
administrada por via subcutânea.

Inibidores diretos da trombina
Os inibidores diretos da trombina são drogas que, dife-

rentemente das heparinas, inibem a trombina em sua forma
livre ou quando ligada à fibrina, tendo menos ligação a prote-
ínas plasmáticas e a plaquetas. Assim, têm ação antitrombíni-
ca mais confiável, com menos ativação plaquetária e menor
risco de trombocitopenia. Por esse motivo são as drogas de
escolha como antitrombínicos quando há trombocitopenia
induzida por heparina. Três agentes dessa classe foram avali-
ados como opção de anticoagulação em intervenções percu-
tâneas: hirudina, argatroban e bivalirudina. Essas drogas não
são ainda disponíveis no mercado brasileiro. A bivalirudina é
o agente mais extensamente estudado, já aprovada para uso
nas síndromes coronárias agudas e na intervenção percutâ-
nea eletiva. No estudo REPLACE-2, foram randomizados
6.010 pacientes submetidos a angioplastia coronária para re-
ceber heparina não-fracionada com inibidor da glicoproteína
IIb/IIIa ou bivalirudina com uso provisional de inibidor da
glicoproteína IIb/IIIa (a critério clínico). A bivalirudina se
mostrou não inferior à associação heparina não-fracionada/
inibidor da glicoproteína IIb/IIIa na incidência de eventos
compostos (morte, infarto, revascularização em 30 dias ou
sangramento maior intra-hospitalar). Houve menos sangra-
mento no grupo da bivalirudina; no entanto, as doses de he-
parina utilizadas resultaram em valores de tempo de coagula-
ção ativada mais altos que os habitualmente recomendados.42

No estudo ACUITY, foram randomizados 13.819 pacien-
tes com síndrome coronária aguda de moderado a alto risco
(70% com alterações dinâmicas de eletrocardiograma ou ele-
vação de troponina) para uma das estratégias seguintes: he-
parina não-fracionada ou enoxaparina com inibidor da glico-
proteína IIb/IIIa; bivalirudina com inibidor da glicoproteína
IIb/IIIa ou bivalirudina isolada (com uso provisional de inibi-
dor da glicoproteína IIb/IIIa, utilizado em 9% dos casos). Os
desfechos primários foram analisados em 30 dias e foram:
combinação de eventos isquêmicos (morte, infarto agudo do
miocárdio ou revascularização), sangramento maior e um des-

fecho clínico conjunto (sangramento maior e combinação de
eventos isquêmicos).43 Quando comparado com a estratégia
heparina (heparina não-fracionada ou enoxaparina) com ini-
bidor da glicoproteína IIb/IIIa, o grupo bivalirudina isolada
mostrou-se não inferior para combinação de eventos isquê-
micos e superior para sangramento maior (menor taxa) e des-
fecho clínico conjunto (por ter menor risco de sangramento
maior). Podemos concluir que para pacientes submetidos a
angioplastia eletiva ou urgente, de baixo a moderado e alto
risco, o uso de bivalirudina (em associação apenas a ácido
acetilsalicílico e clopidogrel) está indicado como alternativa
à heparina não-fracionada ou enoxaparina associadas a inibi-
dor de glicoproteína IIb/IIIa. Confere a mesma proteção contra
eventos isquêmicos com menor taxa de sangramento grave
quando comparada ao uso de heparina em associação a blo-
queador da glicoproteína IIb/IIIa.

O estudo Horizon, recentemente publicado, envolveu cerca
de 3.600 pacientes submetidos a angioplastia realizada na fase
aguda do infarto do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST. Foram comparadas as evoluções de pacientes
que receberam a associação de heparina não-fracionada e ini-
bidor de glicoproteína IIb/IIIa com as evoluções de pacientes
randomizados para receber bivaluridina. A administração de
bivalirudina resultou em menores taxas de sangramento e
menor mortalidade aos 30 dias. No entanto, a administração
de bivalirudina se associou a maior ocorrência de trombose
de stents nas primeiras 24 horas.44

RECOMENDAÇÕES

Aspirina
– Dose de ataque: 162 mg a 325 mg, pelo menos duas horas

antes da intervenção percutânea coronária, sendo desejá-
vel a administração 24 horas antes do procedimento.

– Dose de manutenção: 75 mg a 162 mg por dia, indefinida-
mente. Para pacientes em uso de outra droga antiplaque-
tária ou ainda anticoagulante oral deve-se manter doses
mais baixas de aspirina, entre 75 mg e 100 mg por dia.

Tienopiridínicos
1. Na intervenção coronária percutânea preconiza-se a asso-
ciação de aspirina e de um tienopiridínico, preferencialmente
o clopidogrel, para prevenção de trombose intrastent.
2. O clopidogrel deve ser iniciado antes do procedimento com
dose de ataque de 300 mg se o intervalo entre a ingestão da
droga e o procedimento for maior que 24 horas. Caso seja
inferior a 24 horas recomenda-se dar 600 mg. Se não for pos-
sível iniciar antes, a dose de ataque deve ser dada imediata-
mente após a intervenção, preferencialmente 600 mg.
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3. Para a prevenção de eventos coronários, deve-se manter o
clopidogrel associado à aspirina nos submetidos a implante
de stent coronário não-farmacológico por 9 a 12 meses, prin-
cipalmente nos pacientes com síndrome coronária instável sem
supradesnivelamento do segmento ST, nos submetidos a im-
plante de stent em lesões complexas e nos com baixo risco de
sangramento. Para os pacientes coronários com baixo risco
de desenvolver eventos isquêmicos, naqueles com risco au-
mentado de sangramento e ainda nos que têm necessidade de
cirurgia precoce, pode-se manter a dupla antiagregação pla-
quetária por apenas 30 dias e até mesmo duas semanas.
4. Para os pacientes que receberam stent farmacológico a
associação de ácido acetilsalicílico e clopidogrel deve ser
mantida por um ano, e mesmo indefinidamente em pacientes
com alto risco de trombose.
5. Caso se opte pelo uso de ticlopidina, a droga deve ser
mantida por duas semanas se foi utilizado stent convencio-
nal. Se houver indicação de manter por tempo prolongado
são necessárias avaliações hematológicas periódicas nos pri-
meiros três meses.
6. O prasugrel pode ser utilizado em associação com aspirina
nos pacientes submetidos a angioplastia; naqueles com sín-
drome coronária aguda, levar em consideração o risco de san-
gramento do paciente, devendo ser evitado em idosos, indi-
víduos com baixo peso ponderal e naqueles com acidente
vascular cerebral ou episódio isquêmico transitório prévios.

Inibidores dos receptores da glicoproteína IIb/IIIa
1. Recomenda-se a administração a pacientes submetidos a
intervenção coronária percutânea com síndrome coronária
aguda sem supradesnivelamento do segmento ST que não
foram adequadamente pré-tratados com clopidogrel.
2. Devem ser utilizados em associação a aspirina e clopido-
grel nos pacientes submetidos a intervenção coronária percu-
tânea de alto risco, como na síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento ST, principalmente quan-
do existir elevação de marcadores de necrose, na presença de
trombos visíveis no vaso a ser tratado, e principalmente nos
diabéticos. Abciximab ou eptifibatide são as drogas de esco-
lha nessas situações.
3. Para angioplastia primária, utilizada para tratamento do
infarto com supradesnivelamento do segmento ST, não se
recomenda o uso rotineiro de inibidores da glicoproteína
IIb/IIIa em associação com heparina. No entanto podem ser
utilizados nos pacientes de alto risco, preferencialmente o ab-
ciximab, que deve ser iniciado o mais precocemente possível.
4. Nos pacientes com síndrome coronária aguda sem supra-
desnivelamento de segmento ST de alto risco (elevação de
troponina sérica, com alterações dinâmicas de segmento ST,

com isquemia refratária), quando não se planeja inicialmente
estratégia invasiva, ou seja, sem angioplastia programada para
as próximas horas, usar tirofiban ou eptifibatide para o trata-
mento clínico por 48 a 72 horas. Caso o paciente seja subme-
tido a intervenção percutânea deve-se manter tirofiban ou
eptifibatide por 12 a 24 horas após o procedimento. Nessa
condição, em que a angioplastia não é inicialmente progra-
mada, ou seja, para o manuseio clínico, não se recomenda a
utilização de abciximab.
5. Para pacientes com síndrome coronária aguda sem supra-
desnivelamento de segmento ST, em que a estratégia invasi-
va é precocemente escolhida e, portanto, a angiografia coro-
nária é realizada precocemente com relação à chegada do
paciente ao hospital, e se conclui que há necessidade de in-
tervenção coronária percutânea e o paciente ainda não está
em uso de nenhum inibidor dos receptores da glicoproteí-
na IIb/IIIa, deve-se iniciar antes do procedimento a infusão
de abciximab ou eptifibatide e manter após o procedimento
por 12 horas no caso do abciximab e por 18 a 24 horas no
caso do eptifibatide.
6. Para pacientes submetidos a intervenção coronária percu-
tânea com baixo risco de complicações isquêmicas (síndrome
coronária estável, lesões não complexas, ausência de trom-
bos) recomenda-se o uso apenas de aspirina e clopidogrel
iniciados antes do procedimento, uma vez que nesses pacien-
tes os inibidores da glicoproteína IIb/IIIa não promovem be-
nefício adicional.
7. Não têm papel definido na prevenção de reestenose, mas
entre os diabéticos submetidos a implante de stent os resulta-
dos são favoráveis.
8. O risco de sangramento é reduzido quando se ajusta a dose
de heparina e se retira precocemente o introdutor.

Antitrombínicos
1. Devem ser utilizados antes de toda intervenção coronária
percutânea. A dose deve ser ajustada para o peso do pacien-
te.
2. A heparina de baixo peso molecular (enoxaparina) pode
ser usada em substituição à heparina não-fracionada nas sín-
dromes coronárias instáveis e estáveis.
3. A bivalirudina pode ser utilizada na intervenção coronária
percutânea nas síndromes coronárias instáveis e estáveis em
associação com aspirina e clopidogrel, com a mesma prote-
ção contra eventos isquêmicos e com menor risco de sangra-
mento maior se comparada à heparina em associação a aspi-
rina, clopidogrel e bloqueador de receptor da glicoproteína
IIb/IIIa.
4. A bivalirudina é a droga de escolha quando existe trombo-
citopenia induzida por heparina.
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PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES RENAIS

O dano renal induzido pelo contraste é multifatorial, ha-
vendo evidências da participação de lesão tubular renal por
toxicidade do contraste e isquemia medular secundária a dis-
túrbios hemodinâmicos da circulação renal. A definição de
nefrotoxicidade por contraste é o aumento absoluto ou rela-
tivo dos níveis de creatinina após exposição ao contraste io-
dado. A definição mais aceita é o aumento relativo de 25%
dos níveis da creatinina ou, em termos absolutos, aumento de
0,5 mg/dl da creatinina sérica com relação ao valor basal 48 a
72 horas após o uso do contraste. Geralmente ocorre 24 a 48
horas após o uso do contraste, o pico de creatinina ocorre em
geral 3 a 5 dias após seu uso, e volta aos níveis normais após
cerca de 1 a 3 semanas.

Os fatores de risco mais importantes para seu apareci-
mento são idade avançada (superior a 75 anos), insuficiência
cardíaca, desidratação e, principalmente, existência de lesão
renal prévia (caracterizada pela elevação dos níveis séricos
de creatinina), baixo nível sérico de albumina, instabilidade
hemodinâmica, anemia, síndrome nefrótica, diabetes melito,
uso concomitante de drogas nefrotóxicas (anti-inflamatórios
não-hormonais, ciclosporina, aminoglicosídeos), e volume e
tipo de contraste utilizado.

A toxidade do meio de contraste é relacionada ao grau de osmo-
laridade, sendo os de alta osmolaridade (de 1.400 a 1.800 mOsm/kg)
mais antigos e associados a maiores índices de dano renal. Os de
baixa osmolaridade (de 550 a 880 mOsm/kg) são menos nefro-
tóxicos, devendo ser usados preferencialmente, em especial quan-
do houver maior risco para o desenvolvimento de lesão renal.
Mais recentemente foram desenvolvidos contrastes com osmo-
laridade ao redor de 290 mOsm/kg, semelhante à do plasma (iso-
osmolares). A utilização de contrastes iso-osmolares pode se
associar a menores incidências de dano renal, particularmente
em diabéticos e em pacientes já portadores de insuficiência renal
crônica.45

A nefropatia por contraste não só aumenta a morbidade e
a mortalidade dos pacientes como também o tempo de inter-
nação e os custos. Assim sendo, essa complicação deve ser
sempre que possível evitada, e para isso uma avaliação minu-
ciosa do paciente no que se refere ao reconhecimento dos
fatores de risco e as medidas chamadas de profiláticas são as
ações de maior impacto na sua prevenção. A desidratação é
um fator de risco importante para que ocorra dano renal du-
rante a intervenção percutânea. É frequente a realização de
procedimentos em pacientes mantidos em jejum por muitas
horas, o que é particularmente agravado quando tais pacien-
tes vêm recebendo esquema terapêutico que inclui a adminis-
tração de diuréticos. A hidratação efetivada horas antes do

procedimento é a melhor estratégia para a prevenção da ne-
fropatia induzida pelo contraste. Recomenda-se a infusão de
cloreto de sódio a 0,9% 1 a 1,5 ml/kg/h iniciado 3 a 12 horas
antes do procedimento e mantido por 6 a 24 horas após. Deve-
se tomar cuidado nos pacientes com restrição à sobrecarga
de volume, podendo-se utilizar volume menor ou ainda utili-
zar diurético caso haja congestão pulmonar. Outra forma de
hidratação que vem sendo estudada com resultados contradi-
tórios é feita com solução com bicarbonato de sódio. A van-
tagem dessa conduta é que pode ser eficaz mesmo se iniciada
apenas uma hora antes do procedimento e mantida por 6 ho-
ras. Utilizam-se 850 ml solução de glicose a 5% com 150 ml
de bicarbonato de sódio 8,4% ou 126 ml de bicarbonato de
sódio a 10%. Inicia-se a infusão na dose de 3 ml/kg/hora na
primeira hora que antecede o procedimento, mantendo-se por
6 horas após o bolus inicial na velocidade de 1 ml/kg/hora.
Um possível problema é a sobrecarga de sódio para o pacien-
te. Na verdade a quantidade de sódio não difere de forma
substancial da hidratação com solução salina a 0,9%, sendo
porém administrada em tempo menor. Em nosso serviço uti-
lizamos a solução de bicarbonato de sódio de rotina mesmo
para pacientes com restrição a sobrecarga de sódio. Deve-se
avaliar o paciente durante a infusão e ficar atento para sinais
de congestão pulmonar.

Vários agentes farmacológicos foram testados como te-
rapêutica adjunta com o objetivo de minimizar o dano renal
induzido pelo contraste, com resultados negativos. Apesar
de vários estudos com resultados contraditórios, a N-acetil-
cisteína demonstrou efeito protetor renal em recente meta-
análise em que foram incluídos estudos com altas proporções
de pacientes renais crônicos.46 Hoje se preconiza o uso de N-
acetilcisteína na dose de 1.200 mg duas vezes por dia, inicia-
do preferencialmente 24 horas antes do procedimento e man-
tido por mais 24 horas após o mesmo.

A mais importante mensagem desta discussão é a impor-
tância de reconhecer pacientes de alto risco para nefropatia
por contraste. É fundamental conhecer a função renal basal,
os níveis de hemoglobina e as doenças concomitantes. O dia-
betes sem dúvida tem grande importância não só por ser im-
portante fator de risco, mas também pela alta incidência. É
importante uma anamese em que se busque conhecer as dro-
gas que o paciente vem utilizando para reconhecer as poten-
cialmente nefrotóxicas. Uma vez estabelecido que o paciente
tem alto risco para nefrotoxicidade, devem então ser toma-
das medidas profiláticas, com o uso da menor dose possível
de contraste e preferencialmente aqueles com menor osmola-
ridade, e associar medidas farmacológicas, ou seja, hidrata-
ção com solução fisiológica ou bicarbonato e N-acetilcisteí-
na. Os pacientes devem sem monitorizados no que se refere a
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volume de diurese e reavaliação da função renal, lembrando
que o pico de creatinina se dá cerca de 48 a 72 horas após a
exposição ao contraste. A metformina deve ser suspensa 48
horas antes do procedimento pelo risco de desenvolvimento
de acidose metabólica e deve ser reiniciada após reavaliação
da função renal.

CONFLITO DE INTERESSES

OS autores deste artigo declaram a total ausência de con-
flito de interesses.
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As síndromes coronárias agudas representam a principal causa de
morbidade e mortalidade cardiovascular em todo o mundo. Nas
últimas duas décadas, ocorreram grandes avanços no reconhecimento
e no manejo de pacientes com síndrome coronária aguda com e sem
supradesnivelamento do segmento ST, e a implementação de regimes
antitrombóticos e antiplaquetários potentes associados a algoritmos
de estratificação de risco determinou significativa redução das taxas
de óbito, infarto e isquemia recorrente. A coronariografia e a
intervenção coronária percutânea adquirem importância fundamental
nesse cenário. Neste artigo serão apresentadas as novas evidências
disponibilizadas nos últimos três anos, com ênfase em recente
atualização da diretriz norte-americana, que vêm se somar aos
conhecimentos já acumulados e que fundamentam, ainda mais, o
emprego da coronariografia e da intervenção coronária percutânea
em pacientes com síndromes coronárias agudas.
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As síndromes coronárias agudas representam a princi-
pal causa de morbidade e mortalidade cardiovascu-
 lar em todo o mundo. Nas últimas duas décadas,

ocorreram grandes avanços no reconhecimento e manejo de
pacientes com síndrome coronária aguda com e sem supra-
desnivelamento do segmento ST, e a implementação de regi-
mes antitrombóticos e antiplaquetários potentes, associados
a algoritmos de estratificação de risco, determinaram signifi-
cativa redução das taxas de óbito, infarto e isquemia recor-
rente. Nos dias atuais, a coronariografia e a intervenção co-
ronária percutânea com stents desempenham papel central
nesse cenário. A reperfusão miocárdica por meio da interven-
ção coronária percutânea primária constitui o tratamento de
escolha para a melhoria da sobrevida de pacientes acometi-
dos por infarto do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST. Por sua vez, indivíduos com síndrome coroná-
ria aguda sem supradesnivelamento do segmento ST e classi-
ficados como de alto risco beneficiam-se de estratégia que
inclui coronariografia para a definição da anatomia coronária
e intervenção percutânea quando apropriada.

Neste traballho são apresentadas as novas evidências dis-
ponibilizadas nos últimos três anos, que vêm se somar aos
conhecimentos já acumulados e que fundamentam, ainda mais,
o emprego da coronariografia e da intervenção coronária per-
cutânea em pacientes com síndromes coronárias agudas.

ESTRATÉGIA INVASIVA E INTERVENÇÃO

CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM SÍNDROME CORONÁRIA

AGUDA SEM SUPRADESNIVELAMENTO

DO SEGMENTO ST

A angina instável e o infarto sem supradesnivelamento do
segmento ST são entidades que abrangem amplo espectro de
apresentações clínicas e prognósticos distintos.1 A fisiopato-
logia envolve interação complexa de eventos como instabili-
zação e ruptura de placa aterosclerótica, ativação e agrega-
ção plaquetária, disfunção endotelial e espasmo coronário;
causas secundárias de desbalanço entre oferta e consumo de
oxigênio pelo miocárdio – febre, sepse, uso de cocaína, ane-
mia, hipoxemia e hipertensão grave, entre outras – também
resultam em isquemia miocárdica na presença de lesões co-
ronárias obstrutivas silentes. A diversidade clínica e prognós-
tica das síndromes coronárias agudas reflete ainda o grau de
acometimento obstrutivo coronário. Frequentemente, pelo
menos uma lesão culpada é diagnosticada à coronariografia.
Tal lesão caracteriza-se, angiograficamente, por presença de
bordas irregulares, aspecto excêntrico, sinais sugestivos de
ulcerações e presença de imagens de falha de enchimento in-
dicativas de trombo intraluminal. A observação de múltiplas
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lesões “instáveis”, contudo, não é incomum, e reflete a natu-
reza sistêmica da doença aterosclerótica. Estudos apontam
que até 14% dos pacientes com síndromes coronárias agudas
apresentam múltiplas lesões com aspecto instável à angio-
grafia;2 estima-se que a proporção de placas com sinais ul-
trassonográficos sugestivos de ruptura é de 2,1 lesões por
paciente.3 Em indivíduos com síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento ST, a coronariografia de-
tecta artérias coronárias normais ou sem lesões obstrutivas
em 10% a 20% dos casos, doença univascular em 30% a 35%,
acometimento multiarterial em 40% a 50%, e lesões de tron-
co em 5% a 10%.1

Ao contrário do infarto do miocárdio com supradesnive-
lamento do segmento ST, o objetivo principal da revasculari-
zação miocárdica na síndrome coronária aguda sem supra-
desnivelamento do segmento ST não é a reperfusão coroná-
ria, mas sim a redução de eventos como óbito, infarto não-
fatal e angina recorrente durante a evolução. Esses eventos,
como exposto, relacionam-se intimamente com a extensão e
a gravidade da doença aterosclerótica. Dessa forma, a identi-
ficação de pacientes sob risco fundamenta a decisão quanto à
estratégia a ser instituída, seja inicialmente conservadora ou
invasiva.

Estratégia invasiva vs. conservadora ou invasiva seletiva
Durante toda a década de 1990 e início da década atual,

controvérsia quanto à melhor estratégia a ser implementada
nas síndromes coronárias agudas sem supradesnivelamento
do segmento ST motivou intenso debate na comunidade car-
diológica. Tais estratégias incluem coronariografia de rotina
e revascularização planejada (denominada estratégia invasi-
va) ou coronariografia apenas nas situações de recorrência
de isquemia ou ainda isquemia residual demonstrada em tes-
tes não-invasivos, a despeito de tratamento farmacológico
implementado (estratégia conservadora ou invasiva seletiva).
Embora não excludentes – estratégia invasiva nem sempre
resulta em revascularização e estratégia conservadora pode
requerer cateterismo –, diversos estudos comparativos entre
as duas estratégias foram publicados. Estudos mais antigos
incluem TIMI IIIB4, VANQWISH5 e MATE6; evidências mais
contemporâneas são provenientes dos estudos FRISC II7,
TACTICS-TIMI 188, VINO9, RITA 310, ISAR-COOL11 e
ICTUS12. Adicionalmente, pelo menos três meta-análises fo-
ram publicadas.13-15 O somatório das evidências disponíveis
respalda a opção pela estratégia invasiva para maior redução
de eventos cardíacos adversos em pacientes com síndrome
coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST,
quando comparada à estratégia conservadora.

Na meta-análise de Mehta et al.13, que incluiu 7 estudos e
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9.212 pacientes, a adoção de estratégia invasiva resultou em
redução de 18% do risco relativo de infarto e óbito [14,4%
vs. 12,2%, odds ratio (OR) 0,82; intervalo de confiança de
95% (IC 95%) 0,72-0,93; p < 0,001). Do mesmo modo, na
meta-análise de Bavry et al.14 (n = 8.375), a estratégia invasi-
va associou-se a redução de 25% na ocorrência de óbito (4,9%
vs. 6,5%, RR = 0,75, IC 95% 0,63-0,90; p = 0,001), de 17%
nas taxas de infarto não-fatal (7,6% vs. 9,1%, RR 0,83, IC
95% 0,72-0,96) e de 31% na re-hospitalização por angina

instável (RR 0,69, IC 95% 0,65-0,74) (Figura 1).
De todos os estudos citados, apenas os estudos TIMI IIIB4

– realizado no início da década de 1990 –, VANQWISH5 e
ICTUS12 não demonstraram benefícios da estratégia invasiva
sobre a conservadora. O estudo ICTUS é o mais recente, e
avaliou 1.200 pacientes com síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento ST de alto risco (elevação
de troponina ou isquemia ao eletrocardiograma), tratados com
ácido acetilsalicílico e enoxaparina por 48 horas. O desfecho
primário composto (óbito, infarto agudo do miocárdio não-
fatal e reinternação por angina após 12 meses) ocorreu em
22,7% do grupo invasivo e em 21,2% do grupo conservador
(RR 1,07, IC 95% 0,87-1,33; p = 0,33). A taxa de mortalida-
de foi a mesma nos dois grupos (2,5%). Infarto agudo do

Figura 1. Meta-análise com 7 estudos demonstrando superioridade da estratégia invasiva na prevenção de óbito e reinfarto.
(Adaptado de Mehta et al.13) pts = pacientes.

miocárdio foi mais frequente no grupo invasivo precoce (15%
vs. 10%; p = 0,005) e relacionado ao procedimento, sem di-
ferenças nas taxas de infarto na evolução. Porém reinterna-
ção por angina recorrente foi significativamente menor no
grupo invasivo (7,4% vs. 10,9%; p = 0,04). Uma possível
explicação para a ausência de benefício nesse estudo com
pacientes de alto risco diz respeito ao crossover observado
entre os dois grupos (47% dos pacientes do grupo conserva-
dor foram submetidos a revascularização), à definição utili-

zada para infarto pós-procedimento (mínima elevação de
marcadores) e à melhoria da terapêutica farmacológica atual,
uma vez que a taxa de eventos no grupo conservador foi bem
mais baixa que a observada em estudos anteriores.

Qual o paciente que mais se beneficia da estratégia
invasiva?

A decisão a respeito da melhor estratégia a ser implemen-
tada (invasiva ou invasiva seletiva/conservadora) em pacien-
tes com síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento
do segmento ST deve ser baseada em diversos aspectos. Im-
portantes premissas, realçadas há mais de 20 anos por Braun-
wald16, devem ser lembradas. O diagnóstico de síndrome co-
ronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST
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requer, inicialmente, que os sintomas apresentados por de-
terminado paciente sejam realmente decorrentes de isquemia
miocárdica. Na prática diária, contudo, frequentemente nos
deparamos com pacientes com dor atípica ou nos quais a na-
tureza dos sintomas não pode ser facilmente desvendada. Em
estudos clínicos, até 15% dos pacientes incluídos como por-
tadores de síndromes coronárias agudas apresentam coroná-
rias normais ou com doença insignificante à coronariografia.
Nesse cenário, a ausência de fatores de risco, de alterações
eletrocardiográficas e de marcadores de necrose favorece a
escolha de estratégia não-invasiva. Outra premissa refere-se
à exclusão do diagnóstico de infarto do miocárdio com su-
pradesnivelamento do segmento ST: em pacientes com fato-
res de risco e dor típica, prolongada, alto grau de suspeição é
essencial. Análise criteriosa do eletrocardiograma, inclusive
com a realização de derivações adicionais (V7 e V8), consti-
tui medida fundamental. É notório o conhecimento de que
oclusões da artéria circunflexa comumente cursam com “pou-
ca” expressão eletrocardiográfica. Nesses casos, a implemen-
tação de coronariografia de urgência visando à intervenção
coronária primária é indicada.

Estimar o risco de eventos cardíacos é passo fundamental
para que se determine qual estratégia deve ser instituída em
um paciente com síndrome coronária aguda sem supradesni-
velamento do segmento ST. Diversos escores prognósticos
são validados e úteis na identificação de pacientes que reque-
rem estratégia mais agressiva. Os escores TIMI17, GRACE18

e PURSUIT19 demonstram boa acurácia para ocorrência de
infarto e óbito, e têm sido utilizados no dia a dia para diferen-
ciação de indivíduos de alto risco.

Na síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento
do segmento ST, a observação de alterações ao eletrocardio-
grama (infradesnivelamento do segmento ST, principalmente
se dinâmico) ou a elevação de marcadores de necrose mio-
cárdica indicam a evolução de processo trombótico, com is-
quemia miocárdica consequente. No estudo TACTICS-TIMI 188,
2.220 pacientes com síndrome coronária aguda sem supra-
desnivelamento do segmento ST tratados com ácido acetilsa-
licílico e inibidor de glicoproteína IIb/IIIa foram randomiza-
dos para estratégia invasiva precoce (até 48 horas) ou para
estratégia conservadora. No desfecho primário combinado de
morte, infarto agudo do miocárdio ou reinternação por sín-
drome coronária aguda aos seis meses, foi observada redu-
ção relativa do risco de 18% no grupo invasivo (15,9% vs.
19,4%; p = 0,025), com maior benefício entre os pacientes
com troponina positiva. Nos pacientes tratados com a estra-
tégia invasiva precoce, a incidência combinada de morte ou
infarto agudo do miocárdio foi menor (7,3% vs. 9,5%;
p < 0,05), principalmente pela diminuição da incidência de

infarto (4,8% vs. 6,9%; p < 0,05). Os pacientes que mais se
beneficiaram foram aqueles com escores TIMI intermediá-
rio e elevado (3 a 7) ou com troponina elevada (14,3% vs.
24,2%; p < 0,001) (Figuras 2 e 3).

Muitos pacientes com síndrome coronária aguda sem su-
pradesnivelamento do segmento ST não se caracterizam como
de alto risco para eventos adversos. Esses pacientes podem
não se beneficiar tanto da estratégia invasiva como os de alto
risco. A decisão quanto à realização de coronariografia nos
pacientes de baixo risco deve ser individualizada, levando-se
em conta dados da história clínica e exame físico, testes não-
invasivos, preferência do paciente e intensidade de sintomas
(Tabela 1).

Qual o melhor momento para a realização da
coronariografia?

Embora a implementação de estratégia invasiva em paci-
entes de alto risco esteja associada à redução de eventos car-
díacos adversos, o momento ideal para a realização de coro-
nariografia e intervenção coronária ainda não é bem estabele-
cido. Como benefícios potenciais da coronariografia e inter-
venção coronária percutânea precoces, realizadas nas primei-
ras horas após a admissão, destaca-se a prevenção de even-
tos clínicos consequentes à oclusão evolutiva do vaso culpa-
do ou isquemia miocárdica persistente a despeito de trata-
mento farmacológico (infarto com supradesnivelamento do
segmento ST, disfunção ventricular esquerda, arritmias e óbi-
to), passíveis de ocorrência enquanto se aguarda a coronari-
ografia. De outra forma, a realização da intervenção coroná-
ria percutânea após período de “passivação” com antitrom-
bóticos e antiplaquetários poderia se associar a menores índi-
ces de complicações periprocedimento, como embolização
distal de conteúdo necrótico, distúrbios de fluxo, trombose
de stent e infarto do miocárdio.

O estudo ISAR-COOL11 representava a principal evidên-
cia que fornecia embasamento para a instituição de coronari-
ografia e intervenção precoces, por ocasião da elaboração
das diretrizes norte-americanas de síndrome coronária aguda
sem supradesnivelamento do segmento ST de 2007. Nesse
ensaio clínico, 410 pacientes com síndrome coronária aguda
sem supradesnivelamento do segmento ST e risco intermedi-
ário a alto, tratados com associação de antiplaquetários (as-
pirina, clopidogrel e inibidores de glicoproteína IIb/IIIa), fo-
ram selecionados para estratégia invasiva precoce ou invasi-
va tardia (média de tempo de cateterismo de 2,4 vs. 86 horas,
respectivamente). A intervenção precoce esteve associada a
diminuição significativa de óbito ou infarto agudo do miocár-
dio aos 30 dias (5,9% vs. 11,6%; p = 0,04). É importante
salientar que esse benefício esteve associado à prevenção de

Alvim Siqueira DA et al./Síndromes coronárias agudas e intervenção coronária percutânea: do diagnóstico ao tratamento
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):114-26



118 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010

Figura 2. Ocorrência de óbito, infarto e re-hospitalização por síndrome aguda aos
seis meses, conforme troponina positiva ou negativa. (Adaptado de Cannon et al.8)
CONS = estratégia conservadora; IAM = infarto agudo do miocárdio; INV = estra-
tégia invasiva; Pts = pacientes; Rehosp = re-hospitalização; TnT = troponina.

Figura 3. Ocorrência de óbito, infarto e re-hospitalização por síndrome aguda aos
seis meses, conforme escore de risco TIMI. (Adaptado de Cannon et al.8) CONS =
estratégia conservadora; IAM = infarto agudo do miocárdio; Intermed. = intermediá-
rio; INV = estratégia invasiva; Pts = pacientes; Rehosp = re-hospitalização; SCA =
síndrome coronária aguda.

eventos prévios à coronariografia.
Mais recentemente, o estudo

ABOARD20 selecionou 352 pacientes
com síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento ST
e escore de risco TIMI > 3 para coro-
nariografia imediata (média de 70 mi-
nutos) ou entre 8 e 60 horas após a
randomização (média de 21 horas). O
valor máximo observado de troponi-
na I durante a hospitalização foi o des-
fecho primário analisado, e não dife-
riu entre os dois grupos [2,1 (0,3-7,1)
ng/ml vs. 1,7 (0,3-7,2) ng/ml nas es-
tratégias imediata e não-imediata, res-
pectivamente; p = 0,70]. Não foram
notadas diferenças em relação à inci-
dência de eventos clínicos.

No maior estudo até então publi-
cado (TIMACS),21 3.031 pacientes
com síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento ST
foram encaminhados à coronariogra-
fia nas primeiras 24 horas (média de
14 horas) ou após 36 horas (média de
50 horas). Após seis meses, os desfe-
chos primários óbito, infarto e aciden-
te vascular cerebral ocorreram em
9,7% dos pacientes randomizados
para coronariografia precoce e em
11,4% daqueles submetidos a coro-
nariografia mais tardia (HR 0,85, IC
95% 0,68-1,06; p = 0,15). O compos-
to de óbito, infarto e isquemia refra-
tária – desfechos secundários – foi sig-
nificativamente menos frequente no
grupo submetido a coronariografia
precoce (9,6% vs. 13,1%, HR 0,72,
IC 95% 0,58-0,89; p = 0,002). Em
análise pré-especificada, pacientes
com escore de risco GRACE > 140
beneficiaram-se de coronariografia e
intervenção precoces, com redução
significativa dos desfechos primários
(HR 0,65, IC 95% 0,48-0,88; p =
0,01) quando comparados aos de ris-
co < 140. A adoção de estratégia in-
vasiva precoce não esteve associada
a redução de risco de sangramentos
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Tabela 1- Critérios clínicos e laboratoriais que favorecem a estratégia invasiva ou a estratégia conservadora

Estratégia conservadora
Estratégia invasiva inicial (invasiva seletiva) inicial

Instabilidade hemodinâmica Escore de risco baixo
Instabilidade elétrica Preferência do paciente
Escore de risco alto (TIMI, GRACE, PURSUIT) Dúvidas quanto à natureza dos sintomas
Elevação de marcadores de necrose
Angina refratária a despeito de tratamento clínico
Intervenção coronária percutânea ou
revascularização do miocárdio prévias
Disfunção ventricular esquerda
(fração de ejeção < 40%)
Insuficiência mitral

maiores (3,1% vs. 3,5%).
Com base nesses achados, a diretriz norte-americana recen-

temente atualizada preconiza que, em pacientes com síndrome
coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST clas-
sificados como de alto risco (por exemplo, GRACE > 140), a
coronariografia pode ser realizada nas primeiras 12 a 24 ho-
ras de admissão (classe IIa, nível de evidência B).22 Impor-
tante ressaltar que pacientes com síndrome coronária aguda
sem supradesnivelamento do segmento ST com instabilidade
hemodinâmica ou elétrica e dor refratária à terapêutica clíni-
ca referem-se a outro grupo de indivíduos acometidos, e ne-
cessitam de revascularização de urgência (classe I, nível de
evidência B).

INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA

NO INFARTO DO MIOCÁRDIO COM

SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST

Desde o advento da reperfusão coronária, observou-se
redução significativa das taxas de mortalidade no infarto do
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Uma
vez que sua fisiopatologia envolve, fundamentalmente, a rup-
tura da placa aterosclerótica com formação de trombo oclu-
sivo, a restauração do fluxo coronário em tempo apropriado
propicia o salvamento do miocárdio acometido, com melhoria
da função ventricular e do prognóstico. A obtenção de reperfu-
são coronária em situações de infarto do miocárdio com supra-
desnivelamento do segmento ST pode ser efetivamente realiza-
da por meio de terapia fibrinolítica ou de intervenção coronária
percutânea, denominada intervenção primária.

Diversos estudos randomizados demonstram maior sobre-
vida e menor ocorrência de eventos cardíacos adversos com
a intervenção coronária percutânea primária. Dados proveni-
entes de meta-análise com 23 estudos prospectivos e contro-
lados, com 7.739 pacientes com infarto do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST e duração de sintomas
< 12 horas, revelam que a intervenção coronária percutânea
primária determina reduções de 25% da mortalidade, de 64%
da ocorrência de reinfarto e de 95% da taxa de acidentes ce-
rebrais hemorrágicos, quando comparada à fibrinólise23 (Fi-
gura 4). Redução ainda mais expressiva de mortalidade com
a intervenção coronária percutânea primária é observada ao
se analisar apenas os pacientes submetidos a reperfusão com
estreptoquinase (n = 1.837, OR 0,53, IC 95% 0,37-0,75; p =
0,0005). Tal benefício da intervenção coronária percutânea
primária é mais pronunciado em pacientes de maior risco,
como em casos de infarto agudo do miocárdio anterior e cho-
que cardiogênico. Estudos apontam ainda que a intervenção
coronária percutânea primária diminui episódios de isquemia
recorrente e a necessidade de procedimentos de revasculari-
zação não-planejados, com alta hospitalar mais precoce.

O principal mecanismo que determina os benefícios da
intervenção coronária percutânea primária em relação à fibri-
nólise no que se refere à sobrevida é a obtenção mais fre-
quente de fluxo epicárdico normal na artéria relacionada ao
infarto. A recanalização da artéria culpada, se realizada em
tempo hábil, reduz o tamanho do infarto e preserva a função
ventricular. A restauração de fluxo TIMI 3 ocorre em 93% a
96% dos pacientes tratados por meio de intervenção coroná-
ria percutânea primária, em 50% a 60% após administração
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Figura 4. Meta-análise de 23 estudos comparativos entre intervenção coronária percutânea primária e fibrinólise. (Adaptado
de Keeley et al.23) AVC = acidente vascular cerebral; ICP = intervenção coronária percutânea; n = número de pacientes;
ReIAM = reinfarto.

de fármacos fibrino-específicos, e em apenas 30% a 40% após
estreptoquinase.24 Outro importante mecanismo refere-se à
prevenção do reinfarto, que pode resultar em expansão do
infarto inicial, arritmias ou complicações mecânicas como
ruptura de músculo papilar ou CIV pós-infarto agudo do mi-
ocárdio. A patência sustentada do vaso culpado é eficazmen-
te proporcionada pela intervenção coronária percutânea pri-
mária com stents.

Recentes avanços a respeito da intervenção coronária per-
cutânea no infarto do miocárdio com supradesnivelamento
do segmento ST incluem a expansão de suas indicações para
pacientes que não se apresentam em centros com hemodinâ-
mica e que são submetidos a fibrinólise, a aplicação de dispo-
sitivos que proporcionam melhores índices de fluxo coroná-
rio epicárdico e microvascular, e o emprego de stents farma-
cológicos que garantem menor necessidade de reintervenções
a longo prazo.

Estratégia invasiva após fibrinólise
O atraso na implementação de terapia de reperfusão afeta

significativamente a sobrevida de pacientes com infarto do
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Nos
dias atuais, enormes desafios são enfrentados para a imple-

mentação rápida e efetiva de intervenção coronária primária.
Em nosso País, poucos centros terciários dispõem de hemo-
dinâmica com intervenção coronária percutânea primária dis-
ponível por 24 horas, nos 7 dias da semana. Também nos
Estados Unidos, cerca de 60% dos pacientes com infarto agu-
do do miocárdio apresentam-se em hospitais nos quais a fi-
brinólise é a única opção disponível.25 De acordo com diretri-
zes previamente apresentadas,1 nos portadores de infarto do
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST sub-
metidos primariamente a terapia fibrinolítica e com sinais clí-
nicos de insucesso da reperfusão (persistência ou recorrência
precoce da dor, instabilidade hemodinâmica, persistente ele-
vação do segmento ST) recomendava-se a transferência ime-
diata para centro habilitado, visando tanto à cinecoronario-
grafia como à intervenção coronária percutânea de resgate
ou salvamento. O contínuo desenvolvimento da técnica e dos
instrumentais (implante de stents, acesso radial) e da terapia
farmacológica (uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa,
tienopiridínicos potentes, novos antitrombóticos) tem propi-
ciado melhores resultados angiográficos e clínicos da inter-
venção coronária percutânea de resgate. Estudos publicados
nos últimos anos (CARESS-in-AMI26 e TRANSFER-AMI27)
e que tratam de estratégias de transferência, salvamento e
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facilitação motivaram mudanças nas diretrizes americanas. Os
termos angioplastia de resgate e facilitada vêm sendo menos
utilizados, e novo conceito de reperfusão envolvendo inter-
venção coronária percutânea em pacientes inicialmente sub-
metidos a trombólise tem sido investigado.

O estudo CARESS-in-AMI incluiu 600 pacientes com me-
nos de 75 anos de idade, com infarto do miocárdio com su-
pradesnivelamento do segmento ST com menos de 12 horas
de evolução e pelo menos um critério de alto risco (BRE
novo, infarto agudo do miocárdio prévio, Killip > 2, fração
de ejeção < 35%, supradesnivelamento de ST > 2 mm em
pelo menos duas derivações se no infarto agudo do miocár-
dio anterior), admitidos em centro sem hemodinâmica. Tra-
tamento com aspirina, reteplase, heparina e abciximab era
instituído; a seguir, os pacientes eram randomizados para
transferência imediata para intervenção coronária percutânea
primária ou intervenção coronária percutânea de resgate, con-
forme recomendações de diretrizes disponíveis na ocasião. O
desfecho primário (composto de óbito, reinfarto e isquemia
miocárdica recorrente aos 30 dias) ocorreu em 4,4% no gru-
po submetido a intervenção coronária percutânea imediata
vs. 10,7% naqueles levados a intervenção coronária percutâ-
nea de resgate (p = 0,004). Não foram observadas diferenças
nas taxas de sangramento maior (3,4% vs. 2,3%, respectiva-
mente; p = 0,47) e acidente vascular encefálico (0,7% vs.
1,3%; p = 0,50) entre os grupos.

Da mesma forma, o estudo TRANSFER-AMI selecionou
1.059 pacientes com infarto do miocárdio com supradesnive-
lamento do segmento ST < 12 horas de evolução, submeti-
dos a fibrinólise e com pelo menos um dos seguintes critérios
de inclusão estritos: pressão arterial < 100 mmHg, frequên-
cia cardíaca > 100 bpm, classe funcional de Killip 2 ou 3,
supradesnivelamento de ST > 2 mm em pelo menos duas de-
rivações, infra de ST > 2 mm em derivações anteriores ou
supradesnivelamento de ST > 1 mm em V4, se no infarto
agudo do miocárdio de parede inferior. Randomização para
intervenção coronária percutânea de rotina nas primeiras seis
horas vs. tratamento usual pós-fibrinólise (que contemplava
intervenção coronária percutânea de resgate, se necessária)
era então realizada. Desfecho primário (composto de óbito,
reinfarto, insuficiência cardíaca, choque cardiogênico ou is-
quemia recorrente aos 30 dias) foi observado em 11% dos
pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea ime-
diata (estratégia denominada fármaco-invasiva) e em 17,2%
daqueles que receberam tratamento padrão (RR 0,64, IC 95%
0,47-0,84; p = 0,004).

De acordo com essas novas evidências, diretrizes atuali-
zadas recomendam que pacientes com infarto do miocárdio
com supradesnivelamento do segmento ST e que se apresen-

tem em centros sem possibilidade de oferecer intervenção co-
ronária percutânea primária devem ser direcionados para trans-
ferência imediata para hospital habilitado ou fibrinólise. Tal
decisão deve ser baseada em inúmeros fatores, como dura-
ção dos sintomas, risco de terapia fibrinolítica, tempo até a
transferência, possibilidade de evolução para choque cardio-
gênico, etc. Naqueles indivíduos submetidos a terapia fibri-
nolítica e considerados de mais alto risco (conforme critérios
de inclusão dos dois estudos anteriormente expostos), a trans-
ferência para hospital com hemodinâmica visando à interven-
ção coronária percutânea pode ser recomendada como classe
IIa, nível de evidência B, independentemente de ocorrência
ou não de reperfusão.22

Novos dispositivos adjuntos
A embolização distal de material trombótico e debris ce-

lulares a partir do sítio de obstrução coronária ocorre fre-
quentemente durante a intervenção coronária percutânea pri-
mária, com potencial comprometimento de fluxo coronário
epicárdico e na microcirculação. Recentemente, diversos dis-
positivos vêm sendo testados para sua prevenção, e visam à
redução da área infartada e à preservação da função ventri-
cular esquerda. Esses dispositivos incluem cateteres de aspi-
ração manual, filtros de proteção distal e sistemas de trom-
bectomia ativa.

A maioria dos estudos avalia a eficácia desses dispositi-
vos a partir da análise de índices de reperfusão miocárdica,
sejam estes angiográficos (prevalência de fluxo TIMI 3 ao
final do procedimento e blush miocárdico, indicador de fluxo
na microcirculação) ou eletrocardiográficos (resolução de su-
pradesnivelamento de segmento ST). Estudos a respeito da
utilidade de filtros de proteção distal e de sistemas de trom-
bectomia ativa apresentam resultados contraditórios: a redu-
ção do tamanho do infarto e a melhoria do fluxo coronário
epicárdico e na microcirculação não são observadas de forma
consistente.28-30 A instalação desses dispositivos, ademais, pode
representar atraso de 15 a 20 minutos na reperfusão, poden-
do ocorrer embolização distal durante a passagem dos mate-
riais pelo trombo oclusivo.

Os cateteres de aspiração manual são mais fáceis de utili-
zar e revelam-se benéficos em ensaios clínicos recentes. No
estudo EXPIRA (n = 175),31 o uso de cateter de aspiração
associou-se à mais frequente observação de blush miocárdi-
co 2/3 (88% vs. 60%; p < 0,001) e de resolução de suprades-
nivelamento de segmento ST aos 70 minutos (64% vs. 39%;
p < 0,001).

O estudo TAPAS,32 unicêntrico, prospectivo e randomi-
zado, avaliou o benefício da utilização de cateter de aspira-
ção manual de trombo na melhoria da perfusão miocárdica
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em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Antes mesmo
da angiografia diagnóstica, 1.071 pacientes foram randomi-
zados para realizar intervenção coronária percutânea primá-
ria com utilização de cateter de aspiração (n = 535) ou inter-
venção coronária primária sem a utilização do dispositivo
(n = 536). O procedimento de aspiração foi efetivo em 73%
dos casos. Desfecho primário (fluxo TIMI 0 ou 1 ao final da
intervenção coronária percutânea, indicativo de insucesso)
ocorreu em 17,1% dos pacientes tratados com aspiração ad-
juvante e em 26,3% daqueles submetidos a intervenção pri-
mária convencional (RR 0,65, IC 0,51-0,83; p < 0,001). Re-
solução completa do supradesnivelamento de ST ocorreu em
56,6% dos pacientes submetidos a aspiração e em 44,2% da-
queles tratados sem o dispositivo (RR 1,28, IC 1,13-1,45; p
< 0,001). Após 30 dias, as taxas de evento composto óbito,
reinfarto e revascularização do vaso-alvo foram semelhantes
entre os grupos (6,8% vs. 9,4%; p = NS). Embora não dese-
nhado especificamente para análise de eventos clínicos, ao
final de um ano observou-se que as taxas de óbito de origem
cardíaca (3,6% vs. 6,7%; p = 0,02) e de composto de óbito
de origem cardíaca e reinfarto (5,6% vs. 9,9%; p = 0,009)
foram menos frequentes nos pacientes tratados com aspira-
ção adjunta.

Esses dois estudos, somados a duas meta-análises publi-
cadas,33,34 respaldam o uso de cateteres de aspiração de trom-
bo no infarto do miocárdio com supradesnivelamento do seg-
mento ST. Ao contemplarem essas informações, as mais re-
centes diretrizes americanas classificam o uso de dispositivos
de aspiração manual durante a intervenção coronária percu-
tânea primária como recomendação classe IIa, nível de evi-
dência B.22

Benefício dos stents farmacológicos
A intervenção coronária com implante de stents no infar-

to do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST
reduz a necessidade de nova revascularização do vaso-alvo
quando comparada à angioplastia com balão. O advento dos
stents farmacológicos representou um dos maiores avanços
ocorridos na cardiologia intervencionista. Desenvolvidos com
o objetivo de inibir a proliferação neointimal e reduzir as ta-
xas de reestenose, desde sua primeira utilização clínica35 os
stents farmacológicos revelaram-se promissores. Vários es-
tudos randomizados subsequentes vieram comprovar, em
pacientes com síndromes estáveis, a eficácia dessa tecnologia
no tratamento da doença coronária obstrutiva, com diminui-
ção expressiva da reestenose angiográfica e da necessidade
de nova revascularização.

A observação de casos de trombose tardia de stents far-
macológicos36 e a publicação de análises preliminares e com

metodologia questionada37,38 a partir de 2004 suscitaram dú-
vidas quanto à segurança dos stents farmacológicos, sugerin-
do que esses novos stents fossem mais vulneráveis à trombo-
se. A presença de lesões com grande carga trombótica é achado
frequente no infarto do miocárdio com supradesnivelamento
do segmento ST, o que tem suscitado questionamentos sobre
o efeito terapêutico dos stents farmacológicos nesse cenário.
Postula-se que trombo entre a parede da artéria e a superfície
abluminal dos stents farmacológicos possa reduzir em até 10
vezes a absorção do fármaco carreado, com comprometimento
de sua eficácia. Por outro lado, trombo recobrindo as hastes
do stent poderia implicar a diminuição de wash out, e mais
altas concentrações do fármaco acarretariam retardo da re-
endotelização e do remodelamento positivo do vaso, meca-
nismos implicados na fisiopatogênese da trombose tardia de
stents.

Em grandes registros contemporâneos, os stents farma-
cológicos têm se mostrado seguros, com benefícios de redu-
ção das taxas de nova revascularização quando comparados
aos stents não-farmacológicos.39,40 No estudo DEDICATION,41

626 pacientes com infarto do miocárdio com supradesnivela-
mento do segmento ST foram randomizados para implante
de stents farmacológicos (com sirolimus, paclitaxel ou zota-
rolimus) ou não-farmacológicos. Após oito meses, pacientes
tratados com stents farmacológicos apresentaram menores
taxas de reestenose angiográfica (6,7% vs. 17,9%; p < 0,001)
e de nova revascularização consequente (5,1% vs. 13,1%; p
< 0,001). No ensaio randomizado MULTISTRATEGY,42 745
pacientes foram submetidos a implante de stents com siroli-
mus ou stents não-farmacológicos. Ao final de oito meses de
seguimento clínico (reestudo angiográfico não protocolar),
os indivíduos tratados com stents com sirolimus beneficia-
ram-se dessa estratégia, com menor necessidade de nova re-
vascularização por reestenose (3,2% vs. 10,2%; p < 0,001).

No estudo HORIZONS,43 3.006 pacientes com infarto do
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST foram
randomizados para stents com paclitaxel ou stents não-far-
macológicos. Após um ano de acompanhamento, a ocorrên-
cia de eventos compostos por óbito, reinfarto, acidente vas-
cular encefálico e trombose de stent foi similar entre os gru-
pos (8,1% vs. 8%; p = NS). Por sua vez, nova revasculariza-
ção por reestenose clínica foi menos frequente nos pacientes
submetidos a implante de stents com paclitaxel (5,8% vs.
8,7%, respectivamente, HR 0,65, IC 95% 0,48-0,49), bem
como os achados angiográficos definidores de reestenose bi-
nária (10% vs. 22,9%) (Figura 5).

Até o momento, 4 meta-análises34,44-46 de ensaios clínicos
randomizados demonstram coletivamente que a opção pelos
stents farmacológicos no infarto do miocárdio com supra-
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desnivelamento do segmento ST não se traduz em menores
taxas de óbito, infarto agudo do miocárdio ou trombose de
stents, porém cursa com redução de novas revascularizações.
A meta-análise de Brar et al.46, abrangendo 13 estudos rando-
mizados (n = 7.352) e 18 registros (n = 26.521), respalda os
achados dos ensaios clínicos, demonstrando o benefício dos
stents farmacológicos no que tange à redução de nova revas-
cularização, sem prejuízo da segurança. Conjuntamente, nos
estudos randomizados observa-se redução da revasculariza-
ção do vaso-alvo (RR 0,44, IC 95% 0,35-0,55) sem aumento
do risco de óbito ou infarto (RR 0,89, IC 95% 0,70-1,15 e
RR 0,82, IC 95% 0,64-1,05, respectivamente). Nos registros
incluídos nessa meta-análise, os stents farmacológicos asso-
ciam-se a menores taxas de revascularização do vaso-alvo
(RR 0,54, IC 95% 0,40-0,74), sem diferença na ocorrência
de óbito e infarto.

Analisados conjuntamente, esses dados demonstram que
não há diferenças clínicas entre os tipos de stents no que se
refere a taxas de mortalidade, reinfarto e trombose de stent.
A vantagem do emprego de stents farmacológicos no infarto
do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST re-
side no fato de estes reduzirem significativamente as taxas de
reestenose clínica. Dessa forma, pacientes diabéticos ou com
lesões com características anatômicas preditoras de reeste-

Figura 5. Resultados aos seis meses de evolução do estudo HORIZONS, comparativo entre stents farmacológicos e não-
farmacológicos. Observa-se redução das taxas de revascularização da lesão-alvo com os stents farmacológicos, com ausência
de diferenças no que se refere a eventos compostos de segurança (óbito, infarto, acidente vascular cerebral e trombose de
stents). (Adaptado de Stone et al.43) RLA = revascularização da lesão-alvo.

nose (lesões longas em vasos de pequeno calibre, bifurca-
ções, lesões ostiais) representam subgrupos em que o implante
de stents farmacológicos estaria indicado. Seu emprego uni-
versal, contudo, não pode ser recomendado. Considerações
importantes incluem a necessidade de manutenção de terapia
antiplaquetária dupla por pelo menos 12 meses nos pacientes
tratados com stents farmacológicos e a identificação de paci-
entes que apresentem barreiras clínicas, sociais ou econômi-
cas para o uso continuado desses fármacos. A avaliação da
aderência e o entendimento dos pacientes a respeito da im-
portância do uso continuado de antiplaquetários tornam-se
mais difíceis em pacientes tratados em vigência de síndromes
coronárias agudas. Em interessante registro com 500 pacien-
tes com infarto do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST observou-se que, decorridos 30 dias da inter-
venção, até 14% dos pacientes tratados com stents farmaco-
lógicos suspenderam o uso da medicação prescrita. A não-
aderência relacionou-se a maior mortalidade ao final de um
ano (7,5% vs. 0,7%; p = 0,02).47

Com base nesses dados, a revisão recente de diretrizes
norte-americanas define o emprego de stents farmacológicos
no infarto do miocárdio com supradesnivelamento do seg-
mento ST como recomendação classe IIa, nível de evidência
B, principalmente em situações de maior risco de eventos
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(como diabéticos, com lesões longas em vasos de pequeno
calibre).22 Considerações a respeito da possibilidade de uso
continuado de aspirina e clopidogrel, do risco de sangramen-
tos e da necessidade de cirurgias no período de 12 meses
após o implante são aconselhadas pelos autores.

CONCLUSÃO

Grandes avanços no tratamento das síndromes coronári-
as agudas ocorreram nos últimos 30 anos. À medida que no-
vos estudos nos trazem mais conhecimentos a respeito da
melhor estratégia terapêutica a ser implementada nessas situ-
ações clínicas, os benefícios da coronariografia e da interven-
ção coronária percutânea tornam-se ainda mais evidentes. Nos
dias atuais, constante atualização de diretrizes que norteiam
a prática diária faz-se necessária. A reperfusão miocárdica
por meio da intervenção coronária percutânea primária cons-
titui o tratamento de escolha em pacientes acometidos por
infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento
ST, e melhores resultados angiográficos agudos e a mais lon-
go prazo têm sido obtidos. Em indivíduos com síndrome co-
ronária aguda sem supradesnivelamento de ST, a realização
de coronariografia para definição da anatomia coronária tem
importante implicação prognóstica e auxilia na tomada de
decisão terapêutica. A intervenção percutânea em pacientes
de alto risco associa-se a redução de eventos cardíacos ad-
versos.
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A substituição percutânea da valva aórtica para o tratamento da
estenose aórtica acentuada é uma alternativa disponível e eficaz para
pacientes com alto risco cirúrgico, especialmente aqueles com idade
avançada e com múltiplas comorbidades. Dois dispositivos
encontram-se disponíveis para uso clínico: as endopróteses
CoreValve e Edwards-SAPIEN. Os estudos que avaliaram o emprego
dessas próteses nesse seleto grupo de pacientes de alto risco
demonstraram elevadas taxas de sucesso do procedimento e
mortalidade inferior àquela esperada com o tratamento cirúrgico.
No entanto, pelo menos até o presente momento, a substituição
percutânea da valva aórtica não pode ser considerada uma alternativa
terapêutica para pacientes com estenose aórtica de baixo risco
cirúrgico. Sua durabilidade e eficácia a longo prazo ainda precisam
ser demonstradas.

Descritores: Estenose da valva aórtica. Dilatação com balão.
Próteses valvulares cardíacas.

PERCUTANEOUS AORTIC VALVE REPLACEMENT:
THE FUTURE IS NOW!

Percutaneous aortic valve replacement for the treatment of
symptomatic aortic stenosis is an effective alternative for the
treatment of patients with high surgical risk, especially those with
advanced age and with multiple comorbidities. Two devices are
currently available for clinical use: the CoreValve and the Edwards-
SAPIEN prosthesis. Clinical studies evaluating the performance of
these devices in this high risk group of patients have shown high
procedural success rates and lower mortality than expected with
conventional surgical treatment. However, up to the present moment,
percutaneous aortic valve replacement cannot be considered a
therapeutic alternative for patients with aortic stenosis and low
surgical risk. Its durability and long-term efficacy remain to be
proved.

Key-words: Aortic valve stenosis. Balloon dilatation. Heart valve
prosthesis.
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Anualmente, cerca de 200 mil cirurgias para substitui-
ção valvar aórtica são realizadas no mundo.1 Entre-
 tanto, o risco cirúrgico aumenta expressivamente

com o avançar da idade e com a associação de comorbida-
des, o que faz com que mais de um terço dos octogenários
com estenose aórtica sintomática sejam recusados para a
cirurgia.2,3 Esses achados estimularam o desenvolvimento
de dispositivos para a substituição percutânea da valva
aórtica. Atualmente, dois tipos de biopróteses, a Edwards-
SAPIEN (Edwards Lifesciences, Irvine, Estados Unidos)
e a CoreValve (CoreValve Inc., Irvine, Estados Unidos),
encontram-se disponíveis para uso clínico e a experiência
acumulada com seu emprego em pacientes com contra-
indicação ou com alto risco cirúrgico indica que os re-
sultados são bastante promissores.4-9 Até o momento,
aproximadamente 7 mil pacientes já foram tratados com
esses dispositivos no mundo e o número de implantes
cresce de forma exponencial, inclusive em nosso meio.10

Neste artigo é analisado o estado atual desse novo pro-
cedimento.

SISTEMA EDWARDS-SAPIEN

A prótese Edwards-SAPIEN consiste de um stent de
aço inoxidável, expansível por balão, no qual se inserem
três folhetos de pericárdio bovino (Figura 1A). O sistema
Edwards-SAPIEN encontra-se, atualmente, disponível nos
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tamanhos de 23 mm e 26 mm, para emprego em pacientes
com anel valvar de 16 mm a 24 mm. O procedimento pode
ser realizado por acesso anterógrado ou retrógrado, utili-
zando-se uma bainha de 24 F (8 mm) de diâmetro. Quando
não existe a possibilidade de implante percutâneo, esse
dispositivo pode ser implantado por via anterógrada tran-
sapical, por meio de pequena toracotomia. Independente-
mente da via de acesso escolhida, a prótese não pode ser
reposicionada ou removida após sua liberação.

SISTEMA COREVALVE

O sistema CoreValve, em sua terceira geração, consis-
te de três folhetos de pericárdio suíno, montados e sutura-
dos em um stent de nitinol de 5 cm de comprimento, auto-
expansível (Figuras 1B e 2). A parte inferior do stent tem
grande força radial para fixar adequadamente a prótese na
via de saída do ventrículo esquerdo. A parte média do stent
é onde se encontram suturados os folhetos, tendo menor
diâmetro para evitar o comprometimento dos óstios coro-
nários. A parte superior do stent se expande para fixação
na aorta ascendente e alinhamento da endoprótese. A ma-
lha do stent é suficientemente aberta para permitir o aces-
so de cateteres aos óstios coronários, depois de implanta-
da a bioprótese. Para o implante, o stent e os folhetos da
prótese são contraídos no interior de uma bainha de 18 F
(6 mm) de diâmetro, permitindo que o procedimento seja

Figura 1. Sistemas Edwads-SAPIEN (A) e CoreValve (B).
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realizado por acesso retrógrado, por punção ou dissecção
da artéria femoral. Assim como a prótese Edwards-SAPIEN,
a CoreValve não pode ser reposicionada ou removida após
a sua liberação. O sistema CoreValve encontra-se, atual-
mente, disponível nos tamanhos de 26 mm e 29 mm, para
emprego em pacientes com anel valvar de 20 mm a 27 mm.

OUTROS SISTEMAS

Além dos dispositivos Edwards-SAPIEN e CoreValve,
já disponíveis, existem outros em fase inicial de estudo clí-
nico, como os sistemas Sadra Lotus Valve (Sadra Medical
Inc., Campbell, Estados Unidos) e Direct Flow Percuta-
neous Aortic Valve (Direct Flow Medical, Santa Rosa,
Estados Unidos). Esses novos sistemas trazem avanços
importantes, como a possibilidade de recolher e reposicio-
nar a endoprótese no caso de mau posicionamento duran-
te o implante.

SELEÇÃO DOS PACIENTES

Atualmente, a indicação da substituição percutânea da
valva aórtica restringe-se a um seleto grupo de pacientes,
que, pela idade avançada ou por comorbidades, têm con-
traindicação ou risco muito elevado para o tratamento ci-
rúrgico convencional. Neles, a abordagem percutânea tem
elevada chance de sucesso e pode oferecer mortalidade
inferior àquela esperada com o tratamento cirúrgico.4,7-11

Após a seleção do candidato pelos critérios clínicos,
deve-se prosseguir para a análise de parâmetros morfoló-
gicos do complexo aórtico, objetivando determinar a exe-
quibilidade técnica da substituição valvar percutânea.12 Para
isso, o ecocardiograma e a angiotomografia de múltiplos
detectores são extremamente úteis e fornecem as informa-
ções essenciais para o planejamento do procedimento (Fi-
gura 3).12 A coronariografia também é útil para descartar a
presença de doença arterial coronária grave associada. Com
os dados desses exames, pode-se escolher não só o tama-
nho da prótese, mas também a melhor via de acesso.

RESULTADOS DA SUBSTITUIÇÃO

PERCUTÂNEA DA VALVA AÓRTICA

Estudos clínicos recentes demonstraram a exequibili-
dade, a segurança e a eficácia desse tipo de intervenção,
com resultados, ainda que de curto e médio prazos, bas-
tante animadores.4-9 Esses resultados publicados podem ser
resumidos da seguinte forma:

1. O sucesso do procedimento está estritamente relaci-

onado à experiência, sendo o índice de sucesso de aproxi-
madamente 90% sistematicamente relatado após a supera-
ção da curva de aprendizado. A embolização da prótese
durante o procedimento ocorre raramente, em menos de
1% dos casos.

2. A mortalidade aos 30 dias varia, nas publicações, de
5% a 18%, dependendo da complexidade clínica e anatô-
mica dos casos tratados. Deve-se ressaltar, entretanto, que
essas taxas de mortalidade são muito inferiores àquelas
estimadas pelo EuroScore para o tratamento cirúrgico des-
ses mesmos pacientes. Algumas publicações apresentam o
seguimento clínico tardio de até dois anos, com sobrevida
de 70% a 80% e melhora expressiva da condição clínica
da maior parte dos pacientes. A maioria das mortes tardias
decorre de comorbidades e não se relaciona a problemas
com a prótese.

3. Os estudos divulgados são unânimes em demonstrar
o adequado funcionamento das próteses CoreValve e
Edwards-SAPIEN. Após o implante, atinge-se área valvar
entre 1,3 cm² e 1,8 cm² e nota-se queda importante no
gradiente de pressão transvalvar aórtico. Essa melhora
hemodinâmica precoce se reflete, rapidamente, na melho-
ra dos sintomas de insuficiência cardíaca congestiva dos
pacientes tratados. A médio prazo, existe melhora da fun-
ção e redução da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Apro-
ximadamente 50% a 70% dos casos apresentam regurgita-
ção perivalvar de pequena ou moderada intensidades ao
final da intervenção, que tende a diminuir durante o segui-
mento. Regurgitação perivalvar acentuada ocorre em tor-
no de 5% dos casos e pode ser manuseada com redilata-
ções da prótese com balões ou até o implante de prótese
adicional.

4. Outras complicações relacionadas ao procedimento
são descritas nessa população de alto risco. Complicações
vasculares no local de acesso ocorrem em 1,9% a 15%
dos casos. Há relato da ocorrência de acidente vascular
cerebral em 1% a 10% dos casos. A oclusão de artérias
coronárias pela prótese é raríssima (< 1%). Os bloqueios
atrioventriculares com necessidade de implante de marca-
passo definitivo são detectados em aproximadamente um
terço dos casos com o sistema CoreValve e em menos de
5% com o sistema Edwards-SAPIEN.

RESULTADOS NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Há quase dois anos (janeiro de 2008) tivemos o privi-
légio de realizar os primeiros implantes percutâneos de
CoreValve no Hospital Israelita Albert Einstein, em São
Paulo.10 Ao todo, até o presente momento, 19 pacientes
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Figura 2. Em A, valvoplastia aórtica por ba-
lão, para pré-dilatação. Em B, posicionamento
do sistema CoreValve. Em C, sistema CoreVal-
ve liberado. Em D, aortografia ao final da in-
tervenção com regurgitação discreta.

Figura 3. Em A e B, ecocardiograma e angio-
tomografia pré-intervenção, respectivamente,
demonstrando estenose valvar aórtica calcifi-
cada e medida do anel valvar de 23 mm. Em C,
ecocardiograma realizado após implante da en-
doprótese CoreValve, com insuficiência peri-
valvar discreta e redução do gradiente trans-
valvar aórtico. Em D, angiotomografia demons-
trando adequado posicionamento e expansão
da prótese.

foram tratados em nossa instituição utilizan-
do essa nova modalidade terapêutica, com
resultados animadores. Desses, 17 eram por-
tadores de estenose valvar aórtica sintomá-
tica e 2 foram tratados em decorrência de
dupla disfunção de bioprótese valvar aórti-
ca. A média de idade dos pacientes foi de 82
+ 8 anos, sendo 10 (52,7%) do sexo femini-
no e 16 (84,2%) com sintomas de insuficiên-
cia cardíaca classe funcional III ou IV. O ris-
co de mortalidade do tratamento cirúrgico foi
estimado pelo EuroScore em 21,8 + 16,5%.
Todos os implantes foram realizados com su-
cesso, sendo 18 por punção da artéria femo-
ral e um por dissecção da artéria subclávia.
A despeito de terem a endoprótese implanta-
da com sucesso, 2 pacientes faleceram du-
rante o procedimento, um deles em decor-
rência de choque cardiogênico refratário e
outro em decorrência de grave hemorragia
retroperitoneal por falência do dispositivo he-
mostático empregado, determinando morta-
lidade hospitalar de 10,5%. Adicionalmente,
7 (36,8%) pacientes apresentaram complica-
ções vasculares no sítio de acesso e 7 (36,8%)
necessitaram do implante de marca-passo de-
finitivo, por terem desenvolvido distúrbio na
condução atrioventricular. Não ocorreram
outras complicações relevantes, como infar-
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to ou acidente vascular cerebral. O tempo médio de inter-
nação hospitalar foi de 10,1 + 7,9 dias. Após as intervenções,
notou-se ampliação da área valvar de 0,63 + 0,12 cm² para
1,35 + 0,15 cm² e queda do gradiente transvalvar aórtico de
pico de 90,2 + 24,4 mmHg para 25,3 + 10 mmHg. O tempo
médio de seguimento desses pacientes foi de 8 meses (3 a
22 meses). No seguimento, três pacientes faleceram em
decorrência de suas comorbidades, sem nenhuma relação
com a endoprótese implantada. Um deles faleceu por rup-
tura de aneurisma de aorta abdominal (45 dias após o pro-
cedimento), outro por doença pulmonar crônica e pneu-
monia (378 dias após o procedimento), e o terceiro por
disfunção de múltiplos órgãos após transplante hepáti-
co (49 dias após o procedimento). Dentre os 17 paci-
entes que receberam alta hospitalar, 14 (82,3%) apre-
sentaram melhora dos sintomas de insuficiência cardía-
ca para classe funcional I ou II e as avaliações ecocar-
diográficas durante o seguimento demonstraram manu-
tenção dos benefícios obtidos imediatamente após as
intervenções.

ESTADO ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS

A substituição percutânea da valva aórtica é um proce-
dimento novo, e, como tal, repleto de perspectivas futu-
ras. A despeito dos resultados preliminares animadores, esse
tipo de procedimento não pode e não deve ser considera-
do, pelo menos até o presente momento, como uma alter-
nativa terapêutica para pacientes com estenose aórtica de
baixo risco cirúrgico. Sua durabilidade e eficácia a longo
prazo ainda precisam ser provadas e somente a realização
de estudos controlados permitirá a ampliação progressiva
de suas indicações para condições de menor complexida-
de, em que o tratamento cirúrgico, padrão de referência,
apresenta baixa mortalidade e grande durabilidade. Não
há dúvida, entretanto, que a substituição percutânea da
valva aórtica é um procedimento que veio para ficar e que,
nessa área, o futuro já chegou!
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