
Volume 28 • Nº 1 • Janeiro/Março 2018

ISSN 0103-8559

Revista da

Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

•	MEDICINA	TRANSLACIONAL	-	
NOVA	FRONTEIRA

•	A	HIPERTENSÃO	E	A	CARDIOLOGIA	
TRANSLACIONAL

•	EVOLUÇÃO	NO	TRATAMENTO	DA	
DOENÇA	CORONÁRIA	ESTÁVEL	-	MAIS	
FISIOLÓGICO,	MENOS	INVASIVO

•	INSUFICIÊNCIA	CARDÍACA	-	FISIOPATOLOGIA	
ATUAL	E	IMPLICAÇÕES	TERAPÊUTICAS

•	ESTRESSE	OXIDATIVO	COMO	MECANISMO	
COMUM	A	VÁRIAS	DOENÇAS	
VASCULARES:	UMA	ANÁLISE	CRÍTICA

•	IMPLANTE	TRANSCATETER	VALVAR	AÓRTICO		
(TAVI):	ONDE	ESTAMOS	EM	2018

•	STENTS	FARMACOLÓGICOS:	ESTADO	ATUAL

•	REVASCULARIZAÇÃO	CIRÚRGICA	DO	
MIOCÁRDIO	-	ANÁLISE	CRÍTICA	DA	
EVOLUÇÃO	E	ESTADO	ATUAL

•	EVOLUÇÃO	NO	TRATAMENTO	DOS	
ANEURISMAS	DA	AORTA	TORÁCICA

•	INTERVENÇÕES	PERCUTÂNEAS	PARA	O	
TRATAMENTO	DAS	ARRITMIAS	CARDÍACAS:	
ABORDAGEM	TRANSLACIONAL	

Editora Chefe: Fernanda Marciano Consolim-Colombo

www.socesp.org.br

Cardiologia translacional



Ab
ril

 2
01

8/
50

65
35

.

Vatis 150 mg

Na medida para o 
coração entrar no 
compasso da vida.1

VATIS cloridrato de propafenona. Comprimidos revestidos contendo 150 mg de cloridrato de propafenona em embalagens com 15 comprimidos revestidos. Comprimidos revestidos contendo 150 mg de cloridrato de propafenona em embalagens 
com 30 comprimidos revestidos. Comprimidos revestidos contendo 150 mg de cloridrato de propafenona em embalagens com 60 comprimidos revestidos. Comprimidos revestidos contendo 150 mg de cloridrato de propafenona em embalagens 
com 90 comprimidos revestidos. USO ORAL. USO ADULTO. 
Indicações: VATIS (cloridrato de propafenona) está indicado no tratamento das taquiarritmias supraventriculares sintomáticas, em pacientes sem doença estrutural cardíaca signifi cativa, como fi brilação atrial (FA) persistente ou paroxística, taquicardia juncional 
AV e taquicardia supraventricular em pacientes com Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tratamento da taquiarritmia ventricular sintomática ou não, considerada grave pelo médico. Contraindicações: hipersensibilidade conhecida ao cloridrato de propafenona ou 
a qualquer componente da fórmula, Síndrome de Brugada estabelecida, doença estrutural cardíaca, insufi ciência cardíaca, doença arterial coronária, doença do nó sinusal, bradicardia signifi cativa, bloqueios atrioventriculares de segundo ou terceiro grau; doença 
pulmonar obstrutiva grave, distúrbio eletrolítico não compensado (ex.: hipopotassemia). Precauções e advertências: Síndrome de Brugada: alterações ocultas podem se manifestar após exposição ao cloridrato de propafenona. Após o início do tratamento 
com propafenona, um eletrocardiograma (ECG) deve ser realizado para descartar alterações sugestivas de Síndrome de Brugada. O tratamento com propafenona pode afetar o limiar arritmogênico e a sensibilidade de marca-passos artifi ciais. O marca-passo 
deve ter suas funções avaliadas e, se necessário, deve ser reajustado. Existe potencial de conversão da fi brilação atrial paroxística para fl utter atrial com bloqueio de condução 2:1 ou 1:1 (ver Reações adversas). Vatis deve ser utilizado com cuidado em pacientes com 
obstrução leve a moderada das vias aéreas. Uso na gravidez: não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Vatis (cloridrato de propafenona) deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício justifi car o risco potencial ao feto. 
O cloridrato de propafenona ultrapassa a barreira placentária em humanos. Categoria de risco: C. Interações medicamentosas: Fármacos com efeito cronotrópico ou inotrópico negativo: pode ocorrer bradicardia ou diminuição da contratilidade do 
miocárdio (p. ex., betabloqueadores, antagonistas de cálcio, antidepressivos tricíclicos). A coadministração com fármacos metabolizados no CYP2D6 (ex.: venlafaxina) pode aumentar o nível plasmático desses agentes. Aumentos no nível sérico ou sanguíneo de 
propanolol, metoprolol, desipramina, ciclosporina, teofi lina e digoxina têm sido reportados durante a terapia com Propafenona. Inibidores das vias CYP2D6, CYP1A2 e CYP3A4: cetoconazol, cimetidina, quinidina e eritromicina podem aumentar os níveis séricos de 
cloridrato de propafenona. Amiodarona: a terapia combinada de amiodarona e cloridrato de propafenona pode afetar a condução e a repolarização cardíacas, com potencial proarrítmico. Lidocaína: foi reportado que o uso concomitante de cloridrato de propafenona 
e lidocaína aumenta os riscos de efeitos adversos no sistema nervoso central, relacionados à lidocaína. Fenobarbital: o fenobarbital é indutor da CYP3A4. A resposta ao tratamento com cloridrato de propafenona deve ser monitorada durante o uso concomitante. 
Rifampicina: o uso concomitante de cloridrato de propafenona e rifampicina pode reduzir a efi cácia antiarrítmica do cloridrato de propafenona como resultado da redução de seus níveis plasmáticos. Anticoagulantes orais: pacientes em uso concomitante 
de propafenona podem experimentar aumento dos níveis séricos de anticoagulantes, com risco de sangramento. ISRS: pode ocorrer elevação dos níveis séricos de propafenona pelo uso concomitantemente de inibidores seletivos da recaptação da serotonina 
(ISRS), como fl uoxetina e paroxetina. Fármaco-Tabaco (nicotina): o uso concomitante de propafenona e componentes do tabaco aumenta a concentração plasmática de propafenona. Posologia e modo de usar: devido ao sabor amargo e ao efeito anestésico 
superfi cial da substância ativa, os comprimidos revestidos devem ser deglutidos inteiros com um pouco de água, após as refeições, e sem mastigar. Se ocorrer alargamento signifi cativo do QRS ou bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, deve ser 
considerada a redução da dose ou a retirada da medicação. Adultos: a dose inicial de titulação e de manutenção recomendada é de 450 a 600 mg, dividida em 2 ou 3 tomadas diárias. Estes dados são válidos para pacientes com peso corporal de aproximadamente 
70 kg. Em pacientes com peso inferior, deve-se reduzir as doses diárias. A dose individual de manutenção deve ser determinada sob supervisão cardiológica, incluindo monitorização do ECG. Eventualmente, torna-se necessário o aumento da dose diária para 
900 mg, conforme esquema: Dose mínima: 450 mg/dia (1 comprimido de 150 mg, a cada 8 horas). Dose média: 600 mg/dia (2 comprimidos de 150 mg, a cada 12 horas). Dose máxima: 900 mg/dia (2 comprimidos de 150 mg, a cada 8 horas). Reações adversas: 
As reações adversas mais frequentes são: tontura, desordens de condução cardíaca e palpitações. Reações adversas muito comuns ≥1/10 (>10%): Desordens do sistema nervoso: tontura (excluindo vertigem); Desordens cardíacas: alterações de condução 
cardíaca (incluindo bloqueio sinoatrial, bloqueio atrioventricular e intraventricular) e palpitações. Reações adversas incomuns ≥1/1.000 e <1/100 (>0,1% e <1%): Desordens do sistema sanguíneo e linfático: trombocitopenia; Desordens metabólicas e nutricionais: 
diminuição do apetite; Desordens psiquiátricas: pesadelos; Desordens do sistema nervoso: síncope, ataxia e parestesia; Desordens cardíacas: taquicardia ventricular, arritmia. A propafenona pode estar associada com efeitos proarrítmicos que se manifestam por meio 
da aceleração da frequência cardíaca (taquicardia) ou de fi brilação ventricular. Algumas dessas arritmias podem constituir ameaça à vida e requerer ressuscitação para prevenção de desfecho potencialmente fatal; Desordens vasculares: hipotensão arterial. Reg. MS 
1.0033.0184/Farm. Resp.: Cintia Delphino de Andrade CRF-SP nº 25.125. LIBBS FARMACÊUTICA LTDA/CNPJ 61.230.314/0001-75/Rua Alberto Correia Francfort, 88/Embu das Artes-SP/Indústria Brasileira/VATIS 150MG-MB03-15/Serviço de 
Atendimento LIBBS: 0800-0135044. Vatis é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. 
Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Documentação Científi ca e informações adicionais estão à disposição da classe médica, mediante solicitação. Referência bibliográfi ca: 1.  Vatis. São Paulo: Libbs Farmacêutica Ltda. Bula do medicamento.

CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO, DOENÇA CORONÁRIA, DOENÇA ESTRUTURAL CARDÍACA, INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: ANESTÉSICOS LOCAIS, BETABLOQUEADORES, ANTIDEPRESSIVOS, TRICÍCLICOS, VENLAFAXINA, TEOFILINA E DIGOXINA.
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81UMA UNIDADE 

DELBONI QUE
É REFERÊNCIA 
EM CARDIOLOGIA.

Vila Clementino / 23 de Maio.
Todos os exames em um único lugar,
com praticidade, segurança e confiança
para o seu diagnóstico.

 

Cada vez melhor por você. | delboniauriemo.com.brNúcleo de Assessoria Médica (NAM) - (11) 3047 4484 | Santos - (13) 4004 6999

Exames cardiológicos da unidade:
• Angiotomografia das Coronárias
• Ecocardiograma
• Eletrocardiograma

• Holter 24 Horas
• M.A.P.A
• Ressonância Magnética Cardíaca
• Teste Ergométrico
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Responsável Técnico
Dr. Luiz Carlos V. de Andrade – CRM 48277

HCor – Hospital do Coração/Diagnóstico – Unidade Paraíso: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – São Paulo – SP
HCor – Edifício Dr. Adib Jatene: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 130 – São Paulo – SP
HCor Onco – Clínica de Radioterapia: Rua Tomás Carvalhal, 172 – São Paulo – SP
HCor Diagnóstico – Unidade Cidade Jardim: Av. Cidade Jardim, 350 – 2º andar – São Paulo – SP
Tels.: Geral: (11) 3053-6611 • Central de Agendamento: (11) 3889-3939 • Pronto-socorro: (11) 3889-9944 • www.hcor.com.br

Nós colocamos o coração em tudo.

Todo o apoio que você precisa:
uma equipe multidisciplinar e os mais
avançados recursos tecnológicos.

O HCor foi o hospital pioneiro na América Latina a conquistar
duas certificações pela JCI para os Programas Clínicos de Infarto
Agudo de Miocárdio (IAM) e de Insuficiência Cardíaca (IC).

Essa mesma excelência também está presente no Edifício 
Dr. Adib Jatene. Você e seus pacientes têm uma das mais 
completas e sofisticadas estruturas totalmente à 
disposição para que obtenham os melhores resultados em todos
os tratamentos.

Sala híbrida de cirurgia cardiovascular para o tratamento de cardiopatias 
complexas com imagens tridimensionais altamente apuradas.
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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão oficial 
de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP). 

O Suplemento da Revista Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo é parte integrante da Revista da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo e publica artigos nas 
áreas de saúde como enfermagem, fisioterapia, educação física, 
nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, farmacologia, 
entre outras).

Trata-se de uma publicação trimestral indexada no LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 
e no Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para 
Com o objetivo de disseminar o conhecimento na área de 
cardiologia e de outras áreas de saúde a Revista da SOCESP 
e seu Suplemento passam a partir de 2015 a ter acesso aberto.

A publicação segue os requisitos de uniformização 
recomendados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (www.icmje.org.br). 

Os artigos, para serem aprovados, são submetidos à 
avaliação de uma comissão de revisores (peer review) que 
recebem o texto de forma anônima e decidem se haverá sua 
publicação, sugerem modificações, requisitam esclarecimentos 
aos autores e efetuam recomendações ao Editor Chefe. 

Os conceitos e declarações contidos nos trabalhos são de 
total responsabilidade dos autores. 

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo segue na íntegra a tendência internacional do estilo 
Vancouver, disponível (www.icmje.org.br). 

CATEGORIAS DE ARTIGOS
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

Paulo recebe para publicação artigos de Revisão, Revisão 
Sistemática e Meta-análise. 

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo recebe para publicação: Artigo Original, 
Revisão, Revisão Sistemática, Meta-análise, Artigo de Opinião, 
Artigo de Atualização e Relato de Caso.

No caso de estudos clínicos e experimentais deverá haver 
referência explícita quanto ao cumprimento das normas éticas, 
incluindo o nome do Comitê de Ética em Pesquisa que aprovou 
o estudo.

LIMITES POR TIPO DE PUBLICAÇÃO (Extensão): 
Os critérios abaixo recomendados devem ser observados 

para cada tipo de publicação. A contagem eletrônica de palavras 
deve incluir a página inicial, resumo, texto e referências.

Os manuscritos enviados deverão estar em padrão PC 
com arquivos TXT ou DOC, espaço duplo, com margem larga, 
acompanhados pela carta de autorização de publicação 
assinada pelo autor, declarando que o mesmo é inédito e 
que não foi, ou está sendo submetido à publicação em outro 
periódico.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Certifique-se de que o manuscrito se conforma inteiramente 
às instruções.

Ensaios clínicos: O periódico apoia as políticas para 
registro de ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e do Comitê Internacional de Editores de Diários Médicos 
(ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 
registro e divulgação internacional de informação sobre estudos 
clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos 
para publicação, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um dos Registros 
de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos 
pela OMS e ICMJE. Os endereços para esses registros estão 
disponíveis a partir do site do ICMJE (www.icmje.org). O número 
de identificação deve ser declarado no final do resumo.

Conflito de interesses: Conforme exigências do Comitê 
Internacional de Editores de Diários Médicos (ICMJE), grupo 
Vancouver e resolução do Conselho Federal de Medicina nº 
1595/2000 os autores têm a responsabilidade de reconhecer e 
declarar conflitos de interesse financeiros e outros (comercial, 
pessoal, político, etc.) envolvidos no desenvolvimento do 
trabalho apresentado para publicação. Devem declarar e podem 
agradecer no manuscrito todo o apoio financeiro ao trabalho, 
bem como outras ligações para o seu desenvolvimento.

Correção de provas gráficas: Logo que prontas, as provas 
gráficas em formato eletrônico serão enviadas, por e-mail, para 
o autor responsável pelo artigo. Os autores deverão devolver, 
também por e-mail, a prova gráfica com as devidas correções 
em, no máximo, 48 horas após o seu recebimento. O envio e o 
retorno das provas gráficas por correio eletrônico visa agilizar 
o processo de revisão e posterior publicação das mesmas.

Direitos autorais: Todas as declarações publicadas nos 
artigos são de inteira responsabilidade dos autores. Entretanto, 
todo material publicado torna-se propriedade da Revista, que 
passa a reservar os direitos autorais. Portanto, nenhum material 
publicado na Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo poderá ser reproduzido sem a permissão por escrito. 
Todos os autores de artigos submetidos deverão assinar um 
Termo de Transferência de Direitos Autorais, que entrará em 
vigor a partir da data de aceite do trabalho.

Organização do arquivo eletrônico: Todas as partes do 
manuscrito devem ser incluídas em um único arquivo. O mesmo 
deverá ser organizado com a página de rosto, em primeiro lugar, 
o texto, referências seguido pelas figuras (com legendas) e ao 
final, as tabelas (com legendas).

Página de rosto: A página de rosto deve conter:
a. o tipo do artigo (artigo original, de revisão ou atualização);
b. o título completo em português e inglês com até 90 

caracteres deve ser conciso, porém informativo;
c.  o nome completo de cada autor (sem abreviações); e a 

instituição a que pertence cada um deles;
d. o local onde o trabalho foi desenvolvido;
e. nome, endereço, telefone e e-mail do autor responsável 

para correspondência.
Resumo: O Resumo deve ser estruturado em caso de artigo 

original e deve apresentar os objetivos do estudo com clareza, 

Recomendações para Artigos submetidos à Revista da SOCESP:

Tipo de Artigo Resumo Número de Palavras Referências Figuras Tabelas 

Original Estruturado com até 
250 palavras 

2.500 - Excluindo o resumo, referências, 
tabelas e figuras 20 10 6 

Atualização/
Revisão 

Não é estruturado com 
até 250 palavras 

4.000 - Excluindo o resumo, referências, 
tabelas e figuras 60 3 2 

Editorial 0 500 0 0 0 



dados históricos, métodos, resultados e as principais conclusões 
em inglês e português, não devendo ultrapassar 250 palavras. 

Resumos Gráficos (graphical abstract) serão aceitos. A 
informação deverá ser composta de imagem concisa, pictórica 
e visual das principais conclusões do artigo. Pode ser tanto a 
figura de conclusão do artigo ou uma figura que é especialmente 
concebida para este fim, que capta o conteúdo do artigo para 
os leitores em um único olhar. As figuras incluem todas as 
ilustrações, tais como fotografias, desenhos, mapas, gráficos, 
etc, e deve ser identificado com o nome do artigo.

O envio de resumo gráfico (graphical abstract) é opcional 
e deve ser encaminhado em arquivo separado e identificado. 
O arquivo deve ter extensão.tif e/ou jpg. Também são aceitos 
arquivos com extensão.xls (Excel);.eps;.psd para ilustrações 
em curva (gráficos, desenhos e esquemas). 

Descritores: Deve conter no mínimo três palavras chaves 
baseadas nos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) 
-http://decs.bireme.br. No inglês, apresentar keywords baseados 
no Medical Subject Headings (MeSH) - http://www.nlm.nih.gov/
mesh/meshhome.html, no mínimo três e no máximo seis citações.

Introdução: Deve apresentar o assunto e objetivo do estudo, 
oferecer citações sem fazer uma revisão externa da matéria.

Material e método: Deve descrever o experimento 
(quantidade e qualidade) e os procedimentos em detalhes 
suficientes que permitam a outros pesquisadores reproduzirem 
os resultados ou darem continuidade ao estudo.

Ao relatar experimentos sobre temas humanos e animais, 
indicar se os procedimentos seguiram as normas do Comitê 
Ético sobre Experiências Humanas da Instituição, na qual a 
pesquisa foi realizada ou de acordo com a declaração de Helsinki 
de 1995 e Animal Experimentation Ethics, respectivamente. 
Identificar precisamente todas as drogas e substâncias 
químicas usadas, incluindo os nomes genéricos, dosagens 
e formas de administração. Não usar nomes dos pacientes, 
iniciais, ou registros de hospitais. Oferecer referências para o 
estabelecimento de procedimentos estatísticos.

Resultados: Apresentar os resultados em sequência lógica 
do texto, usando tabelas e ilustrações. Não repetir no texto 
todos os dados constantes das tabelas e ou ilustrações. No 
texto, enfatizar ou resumir somente as descobertas importantes.

Discussão: Enfatizar novos e importantes aspectos do estudo. 
Os métodos publicados anteriormente devem ser comparados 
com o atual para que os resultados não sejam repetidos.

Conclusão: Deve ser clara e concisa e estabelecer uma 
ligação entre a conclusão e os objetivos do estudo. Evitar 
conclusões não baseadas em dados.

Agradecimentos: Dirigidos a pessoas que tenham cola-
borado intelectualmente, mas cuja contribuição não justifica 
coautoria, ou para aquelas que tenham provido apoio material.

Referências: Citar as referências, restritas à bibliografia 
essencial ao conteúdo do artigo. Numerar as referências de forma 
consecutiva de acordo com a ordem em que forem mencionadas 
pela primeira vez no texto, utilizando-se números arábicos 
sobrescritos. Incluir os seis primeiros autores seguidos de at al. 

Os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo 
com o Index Medicus.
a. Artigos: Autor(es). Título do artigo. Título do Periódico. ano; 

volume: página inicial - final
Ex.: Campbell CJ. The healing of cartilage deffects. Clin 

Orthop Relat Res. 1969;(64):45-63.
b. Livros: Autor(es) ou editor(es). Título do livro. Edição, 

se não for a primeira. Tradutor(es), se for o caso. Local 
de publicação: editora; ano. Ex.: Diener HC, Wilkinson 
M, editors. Drug-induced headache. 2nd ed. New York: 
Spriger-Verlag; 1996.

c. Capítulos de livros: Autor(es) do capítulo. Título do capítulo 
Editor(es) do livro e demais dados sobre este, conforme o 
item anterior.Ex.: Chapman MW, Olson SA. Open fractures. 
In: Rockwood CA, Green DP. Fractures in adults. 4th ed. 
Philadelphia: Lippincott-Raven; 1996. p.305-52.

d. Resumos: Autor(es). Título, seguido de [abstract]. Periódico 
ano; volume (suplemento e seu número, se for o caso): 

página(s) Ex.: Enzensberger W, Fisher PA. Metronome in 
Parkinson’s
disease [abstract]. Lancet. 1996;34:1337.

e. Comunicações pessoais só devem ser mencionadas no 
texto entre parênteses. 

f. Tese: Autor, título nível (mestrado, doutorado etc.), cidade: 
instituição; ano. Ex.: Kaplan SJ.Post-hospital home health care: 
the elderley’s access and utilization [dissertation]. St. Louis:
Washington Univ.; 1995.

g. Material eletrônico: Título do documento, endereço na 
internet, data do acesso. Ex: Morse SS. Factors in the 
emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [online] 
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available 
from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
Tabelas: As tabelas devem ser numeradas por ordem de 

aparecimento no texto com números arábicos. Cada tabela 
deve ter um título e, se necessário, uma legenda explicati-
va. As tabelas deverão ser enviadas através dos arquivos 
originais (p.e. Excel).

Figuras (fotografias e ilustrações): As figuras devem 
ser apresentadas em páginas separadas e numeradas 
sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de 
aparecimento no texto. Para evitar problemas que comprometam 
o padrão da revista, o envio do material deve obedecer aos 
seguintes parâmetros: todas as figuras, fotografias e ilustrações 
devem ter qualidade gráfica adequada (300 dpi de resolução) 
e apresentar título e legenda. Em todos os casos, os arquivos 
devem ter extensão.tif e/ou jpg. Também são aceitos arquivos com 
extensão.xls (Excel),.eps,.psd para ilustrações em curva (gráficos, 
desenhos e esquemas). As figuras incluem todas as ilustrações, 
tais como fotografias, desenhos, mapas, gráficos, etc, e devem 
ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos.

Vídeos: O envio de vídeo é opcional, e irá acompanhar a 
versão online do artigo. Deve ser encaminhado junto com o 
artigo em arquivo separado e acompanhado de legenda. Os 
vídeos devem ser enviados em formato digital MP4.

Legendas: Digitar as legendas usando espaço duplo, 
acompanhando as respectivas figuras (gráficos, fotografias e 
ilustrações). Cada legenda deve ser numerada em algarismos 
arábicos, correspondendo a cada figura, e na ordem em que 
foram citadas no trabalho. Abreviaturas e Siglas:Devem ser 
precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez 
no texto. No rodapé das figuras e tabelas deve ser discriminado o 
significado das abreviaturas, símbolos, outros sinais e informada 
fonte: local onde a pesquisa foi realizada. Se as ilustrações 
já tiverem sido publicadas, deverão vir acompanhadas de 
autorização por escrito do autor ou editor, constando a fonte 
de referência onde foi publicada.
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EDITORIAL

Neste volume especial apresentamos dez artigos sobre Cardiologia Translacional. O conceito de 
“Medicina Translacional” emergiu da análise dos vários processos que formam o longo caminho que 
liga a descoberta de conceitos e fatos na ciência básica até sua possível na aplicação na prática clínica, 
com impacto quantificável na melhora da qualidade de saúde da população. Constatou-se que, com 
frequência, descobertas essenciais envolvendo mecanismos celulares, genéticos, biomoleculares, 
e outros, demoram muito tempo até se transformarem em instrumentos de aplicação diagnóstica 
ou terapêutica na clínica. Um exemplo bem recente é o tratamento de lesões aórticas por cateter. 
Segundo relato do Dr. Cribier, autor francês que desenvolveu o método desde a concepção, o tempo 
que transcorreu entre os estudos iniciais, pesquisas básicas, até as primeiras aplicações clínicas, 
foi de 26 anos. Hoje a técnica está em grande aplicação, e talvez se torne o método preferencial 
de tratamento de lesões aórticas. Vários outros exemplos existem. Por outro lado, a “Medicina 
Translacional” também trata dos processos que, a partir de observações clínicas, são formuladas 
novas hipóteses de mecanismos de doença e desenhados estudos aprofundados, com tecnologias 
usadas na bancada e experimentação animal, para validar as novas hipóteses. Esse dois olhares são 
completam. Outro ponto importante da translação é avaliar como a aplicação dos conhecimentos 
gerados pode ser facilitada para que a população possa dele se beneficiar. Evidentemente, antes disso 
são necessários além dos estudos mecanísticos, estudos que focam segurança e eficiência, e estudos 
de desfechos. Sem esta visão, todos os esforços anteriores carecem de sentido, considerando-se 
que o objetivo final de toda pesquisa e desenvolvimento é a melhoria da qualidade da vida humana. 
Agora, avizinha-se outra revolução na medicina: a “Medicina Digital”, na qual muitos recursos de 
internet, informática, imagens e computação estão sendo colocados à disposição dos pesquisadores 
e médicos praticantes, para monitorização de fenômenos elétricos, hemodinâmicos e bioquímicos; 
isso possibilitará tomadas de decisão à distância. O alcance dessas inovações não esta claro; mas 
certamente algumas delas se tornarão parte da rotina médica nos próximos anos.

Dentro desse amplo universo insere-se a Cardiologia Translacional. Assim, a Revista SOCESP, com 
a colaboração da Associação Brasileira de Cardiologia Translacional (ABCT), oferece esta Edição 
Especial. São apresentados artigos escritos por especialistas renomados, que abordam a evolução 
conhecimentos na visão translacional sobre hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, cirurgia de 
revascularização miocárdica, tratamento clínico de doença coronária, arritmias cardíacas, intervenções 
coronárias percutâneas e aneurismas de aorta. Discute-se também a estruturação funcional que 
instituições precisam ter para implementar a Cardiologia Translacional.

E esperamos oferecer subsídios para que nossos leitores elaborem suas próprias convicções a 
respeito de novas fronteiras de nossa especialidade. 

Protásio L. da Luz
Presidente da Associação Brasileira de Cardiologia 

Translacional (ABCT)

Fernanda Marciano Consolim Consolim
Editora Chefe da Revista da SOCESP
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A NEW FRONTIER IN TRANSLATIONAL MEDICINE

RESUMO
O conceito de Medicina Translacional abrange três aspectos: a) a aceleração de 

transmissão de conhecimentos de pesquisa básica à aplicação clínica; b) aprofunda-
mento de observações clínicas, em busca de melhor entendimento fisiopatológico pela 
interação com ciência básica; c) aplicação à população geral de conhecimentos básicos 
e conceitos oriundos de pesquisas clínicas. Assim, no geral, a medicina translacional 
procura acelerar a transmissão de conhecimento gerado em pesquisa, transformando tais 
conhecimentos em instrumentos práticos de investigação diagnóstica e/ou tratamentos. 
Para tanto, necessitam-se estruturas técnicas/administrativas que incluem: pesquisadores, 
instituições, orçamento e cultura de integração entre as diferentes equipes de trabalho. Pela 
complexidade desse conjunto, apenas instituições de excelência podem se engajar com 
sucesso em tais programas. O Brasil já conta com algumas instituições de prestação de 
serviços médicos e pesquisa que atendem esses requisitos. Crucial ao desenvolvimento 
de programas translacionais, as universidades devem atender dentro do princípio de me-
ritocracia. Neste ponto, universidades brasileiras precisam de transformações profundas. 
Por fim, a medicina translacional, ao visar o progresso científico e a melhoria da saúde 
populacional, também contribui para diminuir as desigualdades sociais, entre essas, a 
saúde da população esta em destaque.

Descritores: Universidades; Pesquisa translacional; Saúde pública.

ABSTRACT
The concept of Translational Medicine covers three aspects: a) acceleration of the trans-

mission of basic research knowledge to clinical application; b) in-depth investigation of clinical 
observations in search of a better pathophysiological understanding, through interaction with 
basic science; and c) application of basic knowledge and concepts from clinical research, to 
the general population. Thus, essentially, translational medicine seeks to speed up the trans-
mission of knowledge generated by research, transforming it into practical tools for diagnosis 
and/or treatment. For this purpose, appropriate technical and administrative structures are 
needed, including researchers, institutions, funds, and a culture of integration between the 
different research teams. Given the complexity of such structures, only institutions of excellence 
can successfully undertake programs of this type. Brazil already has several medical service 
and research institutions that meet these requirements. It is critical to the development of 
translational programs that universities adhere to the principle of meritocracy. In this aspect, 
radical change is needed in Brazilian universities. Finally, translational medicine, by striving 
for scientific advancement and improvement in the health of the population, also plays its part 
in reducing social inequalities, and among these the health of the population is paramount.

Keywords: Universities; Translational research; Public health.

REVISÃO/REVIEW

INTRODUÇÃO
É comum que uma descoberta científica fundamental 

fique restrita aos círculos acadêmicos por longo tempo. A 
aplicação prática desse conhecimento pode depender de 
novas técnicas, de fatores associados às circunstâncias clí-
nicas ou até da simples divulgação adequada. Um exemplo 
é o que ocorreu com infarto agudo do miocárdio. Nos anos 
cinquenta o tratamento do infarto se resumia a repouso no 
leito e medidas paliativas. No fim da década de 50, estudos 
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preliminares sugeriram, sem consistência, que hialuronidase 
e corticoides podiam reduzir sinais eletrocardiográficos de 
lesão isquêmica por infarto agudo, em cães e poucos casos 
humanos.1,2 Em 1971, Maroko et al.3 mostraram elevações do 
segmento ST após oclusão coronária de 15 minutos na região 
isquêmica, enquanto nas áreas não isquêmicas tal fenômeno 
não ocorria. Com tal modelo sugeriram que o tamanho do 
infarto poderia ser modificado por intervenções terapêuticas. 
Por essa época, Reimer et al.4 haviam publicado o trabalho 
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trombólise ou cirurgia ganhou aceitação mundial, sendo hoje 
o pilar central no tratamento do IAM humano. Porém, trans-
correram mais de dez anos, até que os primeiros trabalhos 
sistemáticos sobre perfusão no homem fossem publicados. 

Outro exemplo de retardo na aplicação do conhecimento 
básico é a aterosclerose. Embora a doença aterosclerótica 
tenha sido documentada em múmias de 4.000 anos A.C.15 
as causas e fisiopatologia da enfermidade permaneceram 
ignoradas por séculos. Em 1908, o grupo russo liderado por 
AnichKov alimentou coelhos com mistura de ovos e leite e 
observou a ocorrência de aterosclerose.16 Eles atribuíram 
isso, inicialmente, à proteína do leite. Dois anos depois, 
Stuckey et al.16 observaram que a gema do ovo, mas não a 
clara promovia aterosclerose. Em 1913, Anichkov e Chala-
tov16 comparando dados de anatomia patológica, notaram 
que os cristais nas lesões ateroscleróticas das artérias 
humanas eram iguais aos cristais das artérias dos coelhos 
e eram formados por colesterol. Eles então passaram a 
alimentar os coelhos com suplemento de colesterol puro 
e os animais desenvolveram aterosclerose. Daí concluíram 
que o colesterol da gema do ovo é que causava ateros-
clerose. Esta foi uma das primeiras evidências a sugerir o 
papel das dislipidemias na gênese da aterosclerose. No 
entanto, o trabalho que realmente caracterizou o papel do 
colesterol na aterosclerose humana só foi publicado em 
1961: o estudo de Framingham; Kannel et al.17 observaram 
em grande número de indivíduos, que hipercolesterolemia 
se associava com maior incidência de mortes por doen-
ças cardiovasculares, e também que a concomitância de 
hipertensão arterial acentuava essa relação. A descoberta 
das várias etapas químicas para a formação do colesterol 
mereceu o Prêmio Nobel de Medicina, outorgado a Konrad 
Bloch e Feodor Lynen em 1964.18 Em 1975, Brown e Golds-
tein19 descreveram o receptor de LDL nas células, e assim 
desvendaram o mecanismo pelo qual partículas de LDL são 
internalisadas levando à formação de células espumosas 
e, subsequentemente, à formação de placas; tal desco-
berta transcendental também culminou com a concessão 
do Prêmio Nobel de Medicina dez anos depois a Brown e 
Goldstein. Porém, passaram-se 48 anos entre a observação 
experimental e a comprovação clínica. Posteriormente, 
Endo et al.,20 no Japão, descobriram um inibidor potente da 
HMGCoA (Hidroxy-metil-glutaryl coenzima A reductase) no 
fígado, o que propiciou o desenvolvimento das estatinas, e 
os primeiros estudos multicêntricos com estas, provando 
sua efetividade no homem só começaram a aparecer na 
década de 80. Estas conquistas trouxeram uma enorme 
revolução no tratamento das doenças cardiovasculares 
com redução na morbi-mortalidade cardíaca, global e di-
minuição de hospitalizações.21 O terceiro exemplo são as 
trocas de valva aórticas por cateter. Entre a idéia inicial, os 
primeiros experimentos e as primeiras aplicações clínicas 
passaram-se 26 anos – conforme relato de Alain Cribier. O 
que era inicialmente indicado somente para indivíduos de 
alto risco cirúrgico hoje está sendo usado com sucesso 
para pacientes de risco intermediário22,23 e continua em 
evolução. Talvez com aperfeiçoamento técnico, no futuro 
venha a ser o método preferencial para o tratamento de 
lesões aórticas.

“Wavefront phenomenon” em que descreveram a progressão 
da necrose no músculo papilar do cão, após oclusão da artéria 
circunflexa; eles mostraram que a necrose progride de modo 
linear nas primeira três horas após a oclusão e que depois 
a relação tempo/necrose assumia um caráter de “plateau”, 
indicando que o processo necrótico havia se completado. 
Por essa época também se desenvolveu conceito de mio-
cárdio “atordoado”,5 situação na qual, após uma oclusão 
coronária aguda, de curta duração  o retorno da contração 
miocárdica ao normal podia demorar até 24 horas, mesmo 
após o restabelecimento do fluxo sanguíneo. Também se 
mostrou que a reperfusão miocárdica restaurava a função 
mecânica em situações de isquemia crônica; a este fenô-
meno denominou-se miocárdio “hibernado”.6 Tal miocárdio 
“hibernado” foi observado tanto em modelos experimentais 
quanto na clínica. Assim, em pacientes com miocardiopatia 
isquêmica notou-se, após implantação de artéria mamária 
ou pontes de safena, evidente melhoria da função ventricular 
esquerda, baseada em ventriculografia. Dessas observações 
originou-se o conceito de viabilidade miocárdica para situa-
ções em que o músculo cardíaco não-contrátil não estava 
realmente “morto”, e que poderia reassumir a capacidade 
contrátil uma vez restaurado o fluxo sanguíneo coronário. 
Assim, músculo com viabilidade miocárdica poder-se-ia 
diferenciar de fibrose na qual a imobilidade miocárdica de 
fato corresponde a necrose/fibrose

No entanto, aplicação clínica desses conceitos ainda 
demoraria algum tempo. Em 1972, no Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo, Galiano et al.7 notaram em 
dois pacientes com choque cardiogênico devido a  infarto 
agudo, que a oclusão coronária era causada por trombose 
aguda; os pacientes foram submetidos a recanalização 
mecânica da artéria trombosada com o próprio cateter 
usado para o cateterismo. Um deles foi operado pelo Dr. 
Sérgio Almeida de Oliveira, recebeu ponte de safena para a 
coronária direita; o outro foi tratado só com medicamentos. 
Ambos evoluíram muito bem.

Na Rússia, Chazov8 em 1976, também mostrou que era 
possível abrir uma coronária ocluída agudamente por trombo. 
Em 1977, Gruentzig demonstrou que angioplastia coronária 
permitia abrir artérias ocluídas cronicamente.9 Em 1980, um 
trabalho fundamental foi publicado por Dewood.10 Ele mostrou 
em 322 pacientes com infarto agudo do miocárdio, que um 
trombo era responsável pela oclusão coronária. Isso mudou o 
conceito físicopatológico do infarto, porque até então não se 
tinha documentação concreta de que o trombo agudo é que 
obstruía a artéria. Em consequência, abriu a perspectiva de 
que a trombólise pudesse ser empregada para tratar infarto 
agudo. Em 1981, Ganz11 e Rentrop12 relataram o emprego 
de trombólise intra-coronária com estreptoquinase no infarto 
agudo do miocárdio (IAM) humano. Mais tarde, em 1984, 
Ganz13 relatou o emprego de estreptoquinase intravenosa 
sistêmica, em 81 pacientes com infarto agudo, com 96% de 
reperfusão da artéria culpada segundo critérios clínicos. Mas 
foi Geoffrey Hartzler14 quem apresentou os primeiros 16 casos 
de infarto agudo do miocárdio, tratados com angioplastia, 
na reunião anual do American College of Cardiology, em 29 
de abril de 1982. Daí em diante, o método consagrou-se e 
tornou-se rotina até hoje. Dentre os métodos de proteção 
miocárdica no infarto humano a reperfusão com angioplastia, 
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A LIÇÃO
Tanto o estudo de Ebaid2 quanto o de Galiano7 ilustram 

a importância do sistema de pesquisa na criação científica. 
Embora essas observações fossem pioneiras, não alcança-
ram repercussão, não tiveram divulgação adequada, porque 
investigação sistemática com número adequado de casos, 
obedecendo requisitos científicos básicos, nunca foi feita. Não 
basta fazer uma observação clínica interessante. É preciso 
transformá-la num fato científico. É preciso demonstrar que o 
fenômeno se repete consistentemente em pacientes. E, por 
fim, se não se publicam os resultados em veículos científicos 
de ampla divulgação, a comunidade internacional não fica sa-
bendo. Foi o que aconteceu com os primeiros estudos sobre 
colesterol e aterosclerose, publicados em russo. Também foi 
o que ocorreu com a reperfusão mecânica no infarto agudo 
feita no Brasil, e publicada em português. A lição é clara: 
para se criar um fato científico que mude a prática clínica 
não basta uma observação isolada. É preciso convencer 
o mundo. E isso só se consegue observando os critérios 
clássicos da pesquisa científica. No caso das descobertas 
básicas é preciso mostrar sua relevância clínica. No caso de 
observações clínicas carece comprovar que o fenômeno se 
repete, não é um acontecimento isolado, fortuito.

O PAPEL DA MEDICINA 
TRANSLACIONAL

Nesse contexto surgiu inicialmente nos EUA a ideia de 
medicina translacional que pode ser conceituada como a 
que transfere conhecimentos das ciências básicas para a 
clínica, identificando estruturas e funções fisiológicas, visan-
do o entendimento de mecanismos ou desenvolvimento de 
instrumentos diagnósticos ou terapêuticos de uso clínico. 
Na verdade, existem duas outras vertentes: partindo de ob-
servações clínicas nascem pesquisas experimentais visando 

especialmente entendimentos mecanísticos; e também há a 
transferência da pesquisa clínica para a aplicação na comu-
nidade. Como ilustrado na Figura 1, a medicina translacional 
sustenta-se em quatro pilares: o pesquisador, a instituição, 
o orçamento e a cultura de integração. 

Quanto aos pesquisadores, no Brasil atualmente, já con-
tamos com massa crítica considerável em praticamente todas 
as áreas da Medicina. A pós-graduação é grande fonte da 
formação de pesquisadores. Hoje formam-se aproximada-
mente 20.000 doutores/ano no Brasil, sendo 10-15% médicos. 
Publicam-se aproximadamente 60.000 trabalhos/ano, o que 
representa 2,7% da produção mundial (TR Incites 2012) 
aproximadamente. Universidades e institutos de pesquisa 
são os locais onde se formam e trabalham os pesquisadores. 
Naturalmente para que o pesquisador possa produzir, neces-
sita de um plano de carreira na qual tenha salário adequado 
e garantia de ascensão acadêmica. E esta ascenção deve 
ser alicerçada em meritocracia; de outro modo o pesquisa-
dor sentir-se-á injustiçado, desanimado e por fim desiste. 
Outro aspecto essencial é que tenha liberdade de criação 
para que sua imaginação possa se expressar livremente. O 
pesquisador só produz efetivamente quando guiado pelos 
seus interesses científicos, e não seguindo ordens. 

Depois vem a instituição. Para desenvolver um programa 
de medicina translacional uma instituição deve cumprir certos 
requisitos. Primeiro de tudo, deve ter excelência naquilo que 
faz, ie, padrões altos de qualidade no seu todo. Mesmo pro-
cedimentos rotineiros, como cateterismos, cirurgias, cuidados 
pré e pós- operatórios, enfermagem, fisioterapia e consultas 
médicas devem obedecer a altos padrões de qualidade. 
Do contrário dados clínicos que poderão ser usados em 
pesquisas translacionais não terão valor. Em segundo lugar, 
necessita de laboratórios de investigação experimentais e clí-
nicos, equipados com instrumentos e tecnologias atualizadas. 
Não precisamos entrar em pormenores, basta dizer que uma 

Figura 1. Pilares da Medicina Translacional.
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Fonte: PL da Luz, em As Novas Faces da Medicina, pag.325, Editora Manole, 2014, com permissão. 
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instituição moderna precisa de técnicas modernas de labora-
tórios para análises químicas, de imagens, como ultrassom, 
tomografias, ressonância e capacitação para procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, sejam eles invasivos e não 
invasivos. Quando nos referimos à capacitação técnica é 
preciso lembrar os grandes desenvolvimentos recentes sobre 
métodos de investigação intracelulares; assim, marcadores 
específicos são utilizados para estudar funções de proteínas, 
enzimas, íons e sinalizadores intracelulares. Entendimentos 
sobre genética e epigenética, vêm-se acumulando rapida-
mente e melhorando nossa compreensão sobre causas e 
mecanismos das doenças. Estudos sobre a ciência “ômica”, 
especialmente metabolônica, usando sofisticados métodos 
estatísticos e técnicas como espectroscopia de ressonância 
magnética e espectroscopia de massa, estão rapidamente 
impulsionando o conhecimento de mecanismos das doenças 
e identificando biomarcadores. MicroRNAs, que são porções 
minúsculas do genoma não codificadoras de proteínas, 
são motivo de grandes investigações. O desenvolvimento 
recente de anticorpos monoclonais, como o evolocumabe e 
kanakinumabe tiveram sua utilidade clínica documentada.24,25 
Isso também significa ter pessoal técnico capaz de realizar 
os procedimentos, sejam clínicos ou experimentais, e que 
não são necessariamente os pesquisadores.

Hoje contamos com vários centros de excelência no país, 
que preenchem essas condições: Instituto do Coração de 
São Paulo, Instituto Oswaldo Cruz, Insituto Butantã, ICESP 
(Instituo do Câncer do Estado de São Paulo), Instituto AC 
Camargo, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Instituto 
Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, entre outros. Aliás o 
Incor-SP já foi criado como instituição translacional; desde 
o início contou com três unidades básicas: as divisões de 
clínica, cirurgia e a experimental. Todas possuem estruturas 
administrativas semelhantes, espaços físicos, pessoal médico 
e técnico e infraestruturas laboratoriais. A ideia sempre foi 
que essas divisões trabalhassem em estreito convívio, o que, 
de fato, vem ocorrendo, ainda que não de maneira perfeita. 
Mas as várias equipes clínicas e cirúrgicas sempre tiveram 
acesso às áreas básicas, e hoje todas têm seus próprios 
programas de investigação, tanto experimentais quanto clí-
nicas. Deve-se a esta concepção político/administrativa que 
trata áreas básicas e clínicas com igual respeito por suas 
prioridades, o fato de que o InCor é a maior instituição pro-
dutora de pesquisa na área cardiológica da América Latina. 
Acrescente-se a isso a política de renovação do quadro de 
pesquisadores da instituição, o que vem sendo feito regu-
larmente através de inúmeros convênios com universidades 
americanas e europeias. Outro fator importante é a carreira 
de pesquisador em tempo integral e dedicação exclusiva 
que o InCor mantêm, graças a atuação da Fundação Zerbini, 
que dá apoio financeiro a tais pesquisadores. Neste particu-
lar, os Hospitais Universitários exercem papel de destaque 
como hospitais de ensino; são os mais qualificados para 
executar tais programas. Como exemplo, o estudo REHOT 
sobre hipertensão resistente foi realizado em 24 hospitais 
universitários e coordenado pelo InCor.26 

Reconhecendo a importância das instituições acadê-
micas na disseminação populacional do conhecimento, 
vários países como EUA, Inglaterra, Singapura, Canadá e 
Holanda criaram as AHCs (Academic Health Centers) para 

melhorar a saúde local. Como expressou Dzau:27 “To create 
infrastructure in which innovations are moved quickly along the 
discovery-care continuum, AHSSs should create horizontal, 
functionally integrated organisations that transcend academic 
departamental structures and promote interdisciplinary colla-
boration and efficient use of common resources”.

A ideia geral é que esses sistemas flexíveis façam uma 
ponte nos gargalos da transferência do conhecimento tec-
nológico e promovam a propagação de diversos tipos de 
conhecimentos no continuum descoberta/cuidados médicos. 
Isso significa que tais sistemas ficam acima, são superpostos 
ao modelo órgão/sistema orientado (cardiologia, hematolo-
gia, bioquímica) e na realidade incorporam várias áreas de 
conhecimento, ie, bioquímica, psiquiatria, cirurgia, genética e 
epgenética, epidemiologia, medicina clínica e fisiopatologia. 
Um exemplo dessa organização é o The Duke Translational 
Medicine Institute, que tem quatro organizações:27 a) Transla-
tional Research – instituto focado na translação de descobertas 
iniciais em aplicações clínicas; b) Clinical Research Unit – 
que se encarrega de estudo de prova-de-conceito biológico 
com técnicas avançadas de genômica e imagens; c) Clinical 
Research Institute – que executa muitas pesquisas clínicas e 
registros, políticas de saúde e programas educacionais em 
métodos de pesquisa; d) Center for Community Research – que 
desenvolve melhores práticas para pesquisa comunitária e o 
desenvolvimento e testes de novos modelos de assistência.

Ainda mais, o Duke Translational Medicine – Institute 
oferece a cada unidade o apoio de informática, tecnologia 
da informação, bioestatística, ética, enfermagem e pessoal 
para tipos específicos de pesquisa.

Outro exemplo notável é o do Imperial College London 
que criou a primeira companhia de transferência tecnológica, 
de propriedade da própria universidade, que foi colocada na 
bolsa do Reino Unido. No ano de 2007, a Imperial Innovatiors 
criou 11 companhias e publicou 354 novas invenções.27 
A universidade de Toronto e a Duke também criaram espaços 
para companhias, com a finalidade de: promover inovação 
pela união de mundo diferentes de ciência e tecnologia com 
indústria e capital. No Brasil, a Universidade de São Paulo e 
a Universidade Federal do Estado de São Paulo adotaram 
programas de assistência comunitária executados e/ou su-
pervisionados por médicos de universidade. Esses programas 
iniciais mostraram resultados animadores na melhoria do 
atendimento e na redução de custos.

A implementação de organizações como os mencio-
nados requer naturalmente vários mecanismos de apoio. 
Investimentos na tecnologia da informação é crucial; esta 
facilita o processamento de grande número de dados, pode 
aumentar a eficiência do sistema e reduzir custos. Mudanças 
na filosofia das universidades também é essencial. Hoje, além 
das doenças, universidades devem estudar fatores políticos, 
ambientais, sociais que contribuem para desigualdades da 
saúde global. De fato, em 2012, já havia 60 universidades 
americanas que tinham centros interdisciplinares dedicados 
à saúde global. O ponto essencial  é que a saúde global é 
um fator importantíssimo para o equilíbrio das relações entre 
os países, e para a manutenção da paz mundial.

Para tanto é necessário um processo amplo que incentive 
descobertas relevantes e disponibilidade delas à população 
de modo que a saúde global possa ser melhorada.
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No entanto, é preciso reconhecer que muitas instituições 
brasileiras ainda estão em curva de aprendizado no que 
diz respeito a pesquisas clínicas experimentais. Apenas 
nos últimos 10 anos estas instituições têm se engajado em 
programas avançados de pesquisa. Uma coisa é a execu-
ção de procedimentos médicos com proficiência, outra é a 
execução de protocolos de investigação. Assim, temos no 
país como um todo, uma situação de certa imaturidade no 
que respeita à capacitação para pesquisas clínicas. Porém, 
repito, existem as instituições de excelência.

O terceiro pilar é o que chamo de cultura de integração. 
Até agora o que tem predominado entre nós é o trabalho mais 
ou menos estanque das áreas básicas e clínicas. Cada um 
procurando dar o melhor, mas na sua área. Para programas 
de Medicina Translacional exige-se uma integração real, cons-
tante. Investigadores básicos e clínicos devem trabalhar muito 
próximos, numa convivência praticamente diária. Requer-se 
que as investigações tenham o aporte dos dois setores de 
modo que perguntas comuns sejam seguidos de estratégias 
conjuntas para sua solução. Isto é especialmente relevante 
quando assuntos de causas e mecanismos estão em jogo. 
Em geral as áreas clínicas não têm as técnicas para estudos 
intracelulares; já as áreas básicas as tem. Por outro lado a 
relevância de conceitos fisiopatológicos íntimos depende de 
comprovação clínica.

 No Brasil, para se conseguir essa integração necessita-
mos de uma verdadeira mudança cultural. Por exemplo, áreas 
médicas afins, devem trabalhar em associação. Se tomarmos 
como paradigma a genética, veremos que ela é comum a 
quase todas as especialidades; as técnicas de identificação 
de genes são as mesmas, ainda que as perguntas sejam 
da cirurgia, clínica ou oncologia. Portanto, a interação entre 
áreas afins é uma necessidade. Possivelmente tal integração 
envolve modificações nas estruturas acadêmicas, como sejam 
os departamentos de nossas faculdades. Essa necessidade 
de integração foi uma das razões da criação dos institutos 
de Medicina Translacional nos EUA e Europa.

Finalmente há a questão orçamento. A medicina trans-
lacional por natureza, por incluir ciência básica e abarcar 
testes de hipóteses, que nem sempre serão comprovadas, 
não é um empreendimento destinado a dar lucro nem mesmo 
a se autosustentar. Assim sendo, o financiamento de tais 
programas deve ser tarefa do governo, através de agências 
de financiamento. Trata-se de questão estratégica para o 
desenvolvimento do país. Aliás, é assim que se está fazendo 
na Europa e nos EUA. Nos EUA, especificamente, o NIH 
(National Institute of Health) criou verbas especiais para tais 
programas, da ordem de bilhões de dólares para o NCASTS 
(Centro Nacional para Avanço das Ciências Translacionais) 
existe ainda uma razão prática: a agilização da transforma-
ção do conhecimento em instrumentos de saúde pública; 
e isso diminuirá custos. Por outro lado, o financiamento 
deve se concentrar nos centros de excelência para que 
não se pulverizem os recursos. Esse é um aspecto crítico 
da questão. Infelizmente, no momento, o Brasil vive a pior 
crise de sua história na área de pesquisa. Orçamentos do 
Ministério de Ciência e Tecnologia foram drasticamente re-
duzidos, laboratórios ficaram inoperantes por deficiência de 
manutenção e jovens pesquisadores estão deixando o país. 
Tudo por causa de uma visão distorcida de como os países 

progridem. A visão populista governamental dos últimos anos 
anulou a meritocracia acadêmica, sangrou os programas de 
pesquisa e comprometeu por anos o progresso científico 
que tinha se iniciado. É preciso uma visão mais moderna, 
por parte do poder público, sobre a importância da ciência 
para o progresso, como explicitado por Chaimovich e Cruz28 
em recente artigo.

Como bem expresso pelo Professor Elcio Abdalla29“...
nas universidade pública prospera a ideia de que as univer-
sidades são uma imagem da democracia, e de que todos de 
estudantes a professores titulares e funcionários devem ter 
o mesmo peso nas grandes decisões. Nenhum erro é mais 
profundo e deletério que esse tipo de populismo universitário”.

DESAFIO ATUAIS
Algumas áreas de conhecimento médico são de evidente 

interesse em medicina translacional:
1) Em genética: busca por marcadores genéticos de 

risco, terapia gênica e farmacogenética; apesar de gran-
des expectativas, e incontáveis estudos, a incorporação da 
genética sensu latu à clínica ainda está no seu alvorecer. 
2) Em medicina regenerativa: células tronco ou pluripotenciais 
e reprogramação celular na regeneração tecidual são aspec-
tos importantes. Conceitualmente a regeneração de tecidos 
lesados faz todo sentido. Claramente estamos engatinhando 
nessa área; necessitamos de entendimento mais profundo 
dos mecanismos fisiopatológicos. 3) Em farmacogenética: 
cujo objetivo maior é a terapêutica personalizada, procura-se 
identificar respondedores específicos aos vários medica-
mentos, baseados em características gênicas e populacio-
nais. 4) No envelhecimento: uma área de grande interesse 
é a função cognitiva, que sofre degeneração com o passar 
da idade, e cujos mecanismos não são conhecidos, talvez 
esta seja a área de conhecimento mais deficiente em toda 
medicina. 5) Em oncologia: cânceres são a segunda causa 
de morte entre as doenças crônicas não transmissíveis; 
susceptibilidade ao desenvolvimento da doença, evolução 
e respostas terapêuticas certamente merecem pesquisas 
mais aprofundadas, tanto básicas quanto clínicas. Anticorpos 
monoclonais representam atualmente uma grande evolu-
ção. 6) Em aterosclerose: mecanismos moleculares que 
influenciam a fisiopatologia deverão ser mais profundamente 
explorados. Tratamentos com anticorpos monoclonais anti 
lípides e anti-inflamatórios começam a ser testados mas 
sua utilidade clínica ainda requer o teste do tempo. Apesar 
de recentes avanços em tratamento persiste o problema do 
risco residual, mesmo quando fatores de risco são tratados 
com relativa eficiência. 7) Planejamentos de estudos clínicos: 
poderão ser aperfeiçoados pelo conhecimento mais preciso 
de pessoas em risco, o que teoricamente poderia se feito 
por testes genéticos de susceptibilidade. 

Em conclusão, a medicina translacional é uma nova fron-
teira a ser conquistada para o avanço da ciência e a rápida 
melhoria nos cuidados médicos oferecidos à população. 
O que se busca é precisamente acelerar a transmissão de 
conhecimentos básicos até sua aplicação clínica e também 
possibilitar que problemas clínicos tenham maior esclare-
cimento etiológico e fisiopatológico. Isto se consegue pela 
integração íntima e constante de investigadores da área 
básica e pesquisadores clínicos. 
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Fundamental também é a mudança de cultura dentro das 
universidades para que se faça a integração e assegure a 
multidisciplinariedade.

No Brasil, centros de excelência médica tem condições, 
e obrigação, de se engajar em programa translacionais.

CONFLITOS DE INTERESSE
O autor declarou não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS
1. De Oliveira JM, Carballo R, Zimmerman HA. Intravenous injec-

tion of hyaluronidase in acute myocardial infarction: preliminary 
report of clinical and experimental observations. Am Heart J. 
1959; 57(5):712-22.

2. Ebaid M, Caramelli Z, Neto SM, Dos Santos MI, Tranchesi J, Barba-
to E, et al. The effects of large intravenous doses of hydrocortisone 
or hyaluronidase on the electrocardiographic pattern of acute 
myocardial infarction. A comparative clinical and experimental 
study. Arch Inst Cardiol Mex. 1965; 35:1-10.

3. Maroko PR, Kjekshus JK, Sobel BE, Watanabe T, Covell JW, Ross 
J Jr, et al. Factors influencing infarct size following experimental 
coronary artery occlusions. Circulation. 1971; 43(1):67-82.

4. Reimer KA, Lowe JE, Rasmussen MM, Jennings RB. The wave-
front phenomenon of ischemic cell death. I. myocardial infarct 
size vs duration of coronary occlusion in dogs. Circulation. 1977; 
56(5):786-94.

5. Braunwald E, Kloner RA. The stunned myocardium: prolonged, pos-
t-ischemic ventricular dysfunction. Circulation. 1982;66(6):1146-9.

6. Rahimtoola SH. Concept and evaluation of hibernating myocar-
dium. Annu Rev Med. 1999; 50: 5-86.

7. Galiano N, Macruz R, Aries S, Armelin E, Frank CC, Pileggi F, 
et al. Enfarte agudo do miocárdio e choque – tratamento por 
recanalização arterial através do cateterismo cardíaco. Arq Bras 
Cardiol. 1972;25(2):197-204.

8. Chazov EI, Matveeva LS, Mazaev AV, Sargin KE, Sadovskaia GV, 
Ruda MI.  Intracoronary administration of fibrinolysin in acute 
myocardial infarction . Ter Arkh. 1976; 48(8): 8-19.

9. Gruntzig A. Transluminal dilatation of coronary-artery stenosis. 
Lancet 1978;1(8058):263.

10. Dewood MA, Spores J, Notske R, Mouser LT, Burroughs R, Gol-
den MS, et al. Prevalence of total coronary occlusion during the 
early hours of transmural myocardial infarction. N Engl J Med. 
1980;303(16): 897-902.

11. Ganz W,  Buchbinder N, Marcus H, Mondkar A, Maddahi J, Cha-
ruzi Y, et al. Intracoronary thrombolysis in envolving myocardial 
infarction. Am Heart J. 1981;101(1):4-13.

12. Rentrop P, Blank H, Karsch KR, Kaiser H, Köstering H, Leitz K.  
Selective intracoronary thrombolysis in acute myocardial infarction 
and usntable angina pectoris. Circulation. 1981;63(2):307-15.

13. Ganz W, Geft I, Shah PK, Lew AS, Rodriguez L, Weiss T, et al. 
Intravenous streptokinase in evolving acute myocardial infarction. 
Am J Cardiol. 1984; 53:(9) 1209-16.

14. Hartzler GO, Rutherford BD, McConahay. Percutaneous coronary 
angioplasty with and without prior streptokinase infusion for treat-
ment of acute myocardial infarction. Am J ardiol. 1982;49(4):1033.

15. Thompson RC, Allan AH, Lombardi GP, Wann LS, Sutherland 
ML, Sutherland JD. et al. Atherosclerosis across 4000 years of 

human history: the horus study of four ancient populations. Lancet. 
2013;381(9873):211-22. doi:  10.1016/So14o-6736(13)60598-x. 

16. Friedman M, Friedland GW. As dez maiores descobertas da 
Medicina. Editora Companhia das Letras, 2000.

17. Kannel WB,  Dawber TR, Kagan A, Revotskie N, Stokes J 3rd. 
Factors of Risk in the Development of Coronary Heart Disease 
--Six-Year Follow-up Experience – The Framinghan Study. Ann 
Intern Med. 1961;55:33-50.

18. “The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1964”. Nobelprize.
org. Nobel Media AB 2014. Web. [acesso em  2017 nov 22].  
Disponível em: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/
laureates/1964/

19. Brown MS, Golstein JL. How LDL receptors influence cholesterol 
and atherosclerosis. Sci Am. 1984; 251(5): 58-66.

20. Endo A, Tsujita Y, Kuroda M, Tanzawa K. Inhibition of cholesterol 
synthesis in vitro and in vivo by ML-236ª and ML-236B, competitive 
inhibitors of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme a reductase. 
Eur J Biochem 1977;77(1):31-6.

21. Ford I, Murray H, McCowan C, Packard CJ. Long Term Safety 
and Efficacy of Lowering LDL Cholesterol  with Statin Therapy: 
20-Year Follow-Up of West of Scotland Coronary Prevention Study. 
Circulation. 2016;133(11):1073-80.

22. Leon MB, Smith CR, Mack M, Miller DC, Moses JW, Svensson 
LG, et al. Transcatheter Aortic-Valve Implantation for Aortic Ste-
nosis in Patients Who Cannot Undergo Surgery. N Engel J Med. 
2010;363(17):1597-607.

23. Arora S, Ramm CJ, Misenheimer JA, Vavalle JP, et al. TAVR in 
Intermediate-Risk Patients: A Review of the PARTNER 2 Trial 
and its Future Implications. J Heart Valve Dis. 2016;25(6):653-6.

24. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, Honarpour N, Wiviott 
SD, Murphy SA, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in 
Patients with Cardiovascular Disease. N Engel J Med. 2017; 
376(18):1713-22.

25. Ridker PM, Everett BM, Thuren T,  MacFadyen JG, Chang WH, Bal-
lantyne C, et al. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for 
Atherosclerosis Disease. N Engel J Med. 2017; 377(12):1119-31.

26. Resistant hypertension optimal treatment trial: A randomized 
controlled trial (REHOT). www.clinicaltrials.gov NCTO 1643434.

27. Dzau V, Ackerly DC, Sutton-Wallace P, Merson MH, Williams 
RS, Krishnan KR, et al. The role of academic health Science systems 
in the transformation of medicine. Lancet. 2010;375(9718):949-53.

28. Chaimocich H, Cruz CHB. Universidades Brasileiras 
de Classe Mundial. 2017. [acesso em XX XX XX] Dis-
ponível em: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/
geral,universidades-brasileira-de-classe-mundial,70002066804.

29. Abdalla E. Por que não atingimos a “classe mun-
d i a l ” ?  h t t p : / / o p i n i a o . e s t a d a o . c o m . b r / n o t i c i a s /
geral,por-que-nao-atingimos-a-classe-mundial,70002092637 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2018;28(1):14-9



20

A HIPERTENSÃO E A CARDIOLOGIA TRANSLACIONAL

HYPERTENSION IN TRANSLATIONAL CARDIOLOGY

RESUMO
A nova fase de aceleração da transferência de conhecimento para a aplicação foi, sim-

bolicamente, iniciada na década de 40, com o desenvolvimento da bomba atômica por um 
grupo notável de físicos. Na mesma época, o conhecimento transferido na Universidade de 
Stanford cria o Vale do Silício, onde se desenvolveu a indústria eletrônica com aplicação dos 
transistors. Logo, importantes universidades criam incubadoras e parques tecnológicos para 
acelerar a transferência do conhecimento para a aplicação, inaugurando-se a assim chamada 
Pesquisa Translacional. Na Medicina, só a partir do ano 2000, e com importante financiamento 
do National Institute of Health dos Estados Unidos, é que se inicia o movimento, sistematizando 
a transferência e criando-se a Medicina Translacional. Nessa revisão, apresentaremos dois 
exemplos de Medicina Translacional (Cardiologia Translacional) provenientes de pesquisas do 
nosso grupo de Hipertensão do Instituto do Coração (InCor). O primeiro ilustra a retroalimen-
tação entre a pesquisa básica e a clínica, estudando a influência da hiperatividade da enzima 
conversora da angiotensina no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca clínica (polimorfismo 
do gene da ECA) e em camundongos com uma, duas, três e quatro cópias do gene da enzima 
conversora, submetidos a natação ou coarctação da aorta. O segundo ilustra a transferência 
do conhecimento obtido na investigação clínica para a prática médica, com um estudo mul-
ticêntrico (25 centros do Brasil) sobre a prevalência da hipertensão resistente na população 
brasileira e a comparação da clonidina e espirolactona como quarta droga a ser administrada 
nos pacientes resistentes: Estudo Multicêntrico de Pacientes com Hipertensão Arterial para Iden-
tificação de Pacientes Resistentes e Padronização de Esquema Terapêutico. Os dois exemplos 
ilustram a importância das instituições (no caso, o InCor) propiciarem condições e ambientes 
favoráveis para que os profissionais de diferentes disciplinas (clínicos, fisiologistas, biologistas 
moleculares, bioengenheiros, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos 
etc) trabalhem integrados e pratiquem a Cardiologia Translacional. 

Descritores: Hipertensão; Pesquisa básica; Pesquisa Translacional.

ABSTRACT
The acceleration of the transfer of knowledge to application began symbolically in the 

1940s, with the development of the atomic bomb by a notable group of physicists. In that same 
period, the knowledge transferred from Stanford University led to the creation of Silicon Valley, 
where the electronic industry was developed with the application of transistors. Soon afterwards, 
major universities created incubators and technology parks in order to accelerate the transfer 
of knowledge to application, inaugurating the concept of Translational Research. In the field of 
Medicine, the transfer systematization process began in 2000, with important funding from the 
US National Institute of Health, creating Translational Medicine. In this review, two examples of 
Translational Medicine (Translational Cardiology) from research by our Hypertension team of the 
Heart Institute (InCor) are presented. The first illustrates the feedback between basic and clinical 
research, studying the influence of the hyperactivity of the angiotensin converting enzyme in the 
development of clinical cardiac hypertrophy (polymorphism of the ACE gene) and in mice with 
one, two, three and four copies of the converting enzyme gene, submitted to swimming or aortic 
coarctation. The second illustrates the transfer of knowledge obtained in the clinical investiga-
tion to clinic practice with a multicenter trial (25 centers in Brazil) on the prevalence of resistant 
hypertension in the Brazilian population, and the comparison of clonidine and spirolactone as 
a forth drug to be administrated in resistant patients: Multicenter Study of Patients with Arterial 
Hypertension for Identification of Resistant Patients and Standardization of the Therapeutic Re-
gimen. Both examples illustrate the importance of institutions (in this case, InCor) in providing 
a favorable environment and conditions for professionals from different disciplines (clinicians, 
physiologists, molecular biologists, bioengineers, nurses, nutritionists, physiotherapists, physical 
educators, etc.) to work in an integrated way and practice Translational Cardiology. 

Keywords: Hypertension; Basic research; Research Translational.
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INTRODUÇÃO
A relação do conhecimento com a aplicação sempre 

existiu. Nossos ancestrais caçadores tiveram sucesso na 
criação da agricultura cerca de dez mil anos atrás por um 
processo de longa maturação e transmissão do conheci-
mento prático acumulado por gerações. Somente com o 
milagre grego, que tem em Aristóteles 300 anos a.C. como 
seu representante máximo, foi que a humanidade começou 
de forma sistematizada a buscar o conhecimento pelo co-
nhecimento para saber melhor o que somos e a natureza 
que nos cerca sem a preocupação de imediata aplicação. O 
conhecimento acumulado na Idade Média foi lento até que 
ocorreu a Revolução Científica capitaneada por Galileo no 
século XVI, quando o Método Científico e a Experimentação, 
como conhecemos hoje, foram criados. A Experimentação 
mostrou-se um instrumento poderoso para aumentar expo-
nencialmente o estoque de conhecimento a ser utilizado, o 
que possibilitou a Revolução Industrial no século XVIII. Com 
Luis Pasteur (1822-1895) temos um belo exemplo de em 
um mesmo pesquisador ocorrer o processo de criação do 
conhecimento (é considerado o pai da microbiologia) com 
a sua aplicação na Agricultura (fermentação de alimentos), 
na Medicina (vacinas). 

A bomba atômica na década de 40, durante a Segunda 
Grande Guerra, deu nascimento simbólico a uma nova fase 
na relação temporal entre a criação, o conhecimento e sua 
aplicação. De fato, foi a integração de físicos de diferentes 
disciplinas que reunidos aceleraram a transferência do co-
nhecimento básico para a fabricação do artefato atômico. 
Na mesma época, também, foi que a necessidade de criar 
novas tecnologias com aplicação militar (transistor) foi que 
impulsionou a criação do Vale do Silício em São José (EUA) 
com o conhecimento proveniente da Universidade de Stan-
ford localizada nas proximidades. A partir daí, as grandes 
Universidades passaram a preocupar-se de forma mais sis-
tematizada em transferir o conhecimento para aplicação. 
Nasciam, assim, as incubadoras e parques industriais ao lado 
dos campi universitários. Encurtava-se, consequentemente, 
o tempo entre a criação do conhecimento e a sua aplicação 
com o desenvolvimento de um novo conceito chamado de 
Pesquisa Translacional. Na área de Saúde, o National Institute 
of Health (NIH) dos Estados Unidos, liderou a partir de 2000 
um programa para acelerar a passagem do conhecimento 
obtido na bancada para aplicação na clínica (bench-to-bed) 
e, em uma segunda fase, acelerar o conhecimento obtido 
na Universidade pela investigação clínica para aplicação no 
Sistema de Saúde para melhoria da qualidade da assistência 
médica prestada à população. Criava-se, assim, o conceito 
de Medicina Translacional. 

Na Hipertensão, os grandes avanços do passado foram 
obtidos com razoável defasagem temporal entre a pesquisa 
básica e a pesquisa clínica.1  A grande descoberta de Harry 
Goldblatt (1891-1977), em 1934, de provocar hipertensão 
crônica em cães pela constricção controlada da artéria renal 
só ocorreu muito tempo depois de Richard Bright (1789-1858) 
ter postulado pela observação clínica existir relação entre as 
doenças renais e a sobrecarga cardíaca (hipertensão). Foi 
uma descoberta mais no sentido do leito para a bancada. 
Outro exemplo, agora da bancada para o leito, com defasa-
gem temporal foi a descoberta e a aplicação dos inibidores 

da enzima conversora. Foi Sérgio H. Ferreira (1934-2016), 
com colaboradores que, trabalhando de 1965 a 1971, de-
monstrou por uma série de experimentos a existência e a 
síntese de peptídeos existentes no veneno da jararaca e que 
simultaneamente provocavam a potenciação da bradicinina 
e inibiam a conversão da angiotensina I para angiotensina 
II porque inibiam a enzima conversora da angiotensina.2 
Somente em 1977, foi que Cushiman e Ondetti, baseados 
na descoberta de Sérgio H. Ferreira, produziram uma nova 
molécula, o captopril, que deu início a uma nova fase no 
tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca.3,4 

A seguir, daremos exemplos de como se desenvolve 
a Cardiologia Translacional no campo da Hipertensão nos 
dias atuais. 

RETROALIMENTAÇÃO ENTRE A 
PESQUISA BÁSICA E A PESQUISA 
CLÍNICA (CROSS-TALK)

Dados populacionais obtidos em 1507 indivíduos do 
projeto MONICA mostraram haver hipertrofia cardíaca, medida 
pelo índice de Sokolow-Lyon, em portadores de polimorfismo 
da enzima conversora angiotensina DD+DI em comparação 
com indivíduos II.5,6 Isso indicaria que o polimorfismo de-
terminando hiperatividade da enzima conversora produziria 
mais angiotensina II nos portadores do DD+DI e que seria 
responsável pela hipertrofia constatada. Para comprovar que 
o excesso de concentração da enzima conversora da an-
giotensina provocaria aumento da massa ventricular, foram 
estudados na bancada camundongos com uma, duas, três 
e quatro cópias do gene da enzima conversora submetidos 
à natação. Não houve diferença entre os camundongos com 
cópias crescentes do gene da enzima conversora, em parte 
porque o aumento de concentração da enzima conversora 
determinado pelo número crescente de cópias do gene foi 
compensado com uma diminuição na concentração da renina 
plasmática não aumentando consequentemente a concentra-
ção de angiotensina II. Em condições fisiológicas, portanto, a 
sobrecarga cardíaca provocada pela natação não desenvolveu 
hipertrofia cardíaca diferente nos camundongos com cópias 
adicionais do gene da enzima conversora da angiotensina. 

Outra série de experimentos foi planejada para testar 
se o número de cópias do gene da enzima conversora e 
consequente aumento da concentração da enzima no mio-
cárdio poderia influenciar o desenvolvimento da hipertrofia foi 
realizada nos camundongos submetidos agora à coortação 
da aorta torácica e consequente sobrecarga cardíaca. Três 
a seis semanas após a constricção da aorta, constatou-se 
que a relação entre a pressão arterial acima da ligadura com 
a massa ventricular esquerda era maior nos camundongos 
com três cópias do gene da enzima conversora do que nos 
portadores de uma ou duas cópias. (Figura 1) Verificou-se, 
também, que o bloqueio dos receptores AT1 pela losartana 
eliminava a diferença, indicando a importância do aumen-
to da concentração da Angiotensina II dos camundongos 
com três cópias para provocar maior hipertrofia. Os da-
dos mostraram, assim, que frente a uma sobrecarga de 
pressão (hipertensão), diferente do verificado na hipertrofia 
fisiológica pela natação, o aumento de cópias do gene da 
angiotensina influenciava positivamente o desenvolvimento 
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da hipertrofia. Esses dados motivaram a se fazer a rea-
nálise dos resultados obtidos na investigação clínica 
com o polimorfismo do gene da enzima conversora. 
Fazendo a relação da pressão arterial sistólica com 
o índice de Sokolow-Lyon, constatou-se que somente 
com pressões acima do normal (quarto quartil), é que 
ocorria diferença no grau de hipertrofia dos portadores 
de polimorfismo de DD+DI (que tem hiperatividade da 
enzima conversora) (Figura 2), quando comparado com 
os portadores do gene II. Nos indivíduos normotensos, 
a hiperatividade da enzima conversora da angiotensina 
(gene DD + DI) não provocava hipertrofia, o mesmo que 
o verificado nos camundongos normotensos subtidos 
à natação e portadores de um número maior de cópias 
do gene da enzima conversora (hiperatividade da enzi-
ma). Esse exemplo mostra a importância da Cardiologia 

Translacional realizada dentro de um mesmo grupo de 
pesquisa, facilitando a transferência do conhecimento 
da bancada à clínica e vice-versa (cross-talk).

TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 
PARA A PRÁTICA MÉDICA 
(SISTEMA DE SAÚDE)

A hipertensão resistente é definida como aquela que 
não normaliza mesmo quando os pacientes são tratados 
com doses ótimas das três principais categorias de anti-
-hipertensivos (inibidores da ECA, bloqueador dos canais 
de cálcio e, necessariamente, um diurético). É importante 
conhecer a prevalência da enfermidade em nosso país, 
bem como determinar qual a quarta droga a ser adminis-
trada em pacientes com hipertensão resistente. Por isso, 

Figura 1. Relação do índice da massa ventricular esquerda (mg/kg)/pressão sistólica (A, C e E) e inclinação da regressão linear (B, D e F) 
de camundongos com 1,2 3 cópias do gene da enzima conversora da angiotensina, submetidos a 3 e 6 semanas de coartação da aorta. 
Os portadores de 3 cópias tiveram uma hipertrofia de cerca de 50% mais do que os de 1 cópia após 3 e 6 semanas de coartação (D). O 
bloqueador dos receptores da angiotensina II (ARB) eliminou as diferenças. 
Adaptado referência 6.
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foi planejado pelos líderes de pesquisa em Hipertensão no 
Brasil um estudo multicêntrico para avaliar a prevalência 
de hipertensão resistente nos pacientes que são atendidos 
pelo SUS e tratados com os medicamentos disponíveis na 
Rede. O estudo foi patrocinado pelos Ministérios de Saúde e 
Ciência e Tecnologia, a FAPESP e o Hospital Samaritano. O 
trabalho teve como título “Estudo Multicêntrico de Pacientes 
com Hipertensão Arterial para Identificação de Pacientes 
Resistentes e Padronização do Esquema Terapêutico”. Foi 
publicado com o título Spirolactone versus clonidine as forth 
drug therapy for Resistant Hypertension: the Resistant Hyper-
tension Optimal Treatment (ReHOt) Randomized Study.7,8 Vinte 
e seis centros foram incluídos no estudo, representando as 
cinco regiões do país. (Figura 3) A primeira fase detectou os 
pacientes com PA acima de 160 x 110 mmHg cuja hiperten-
são se mostrou resistente após três meses de tratamento. O 

Figura 2. Índice de Sokolow-Lyon maior nos indivíduos portadores do polimorfismo DD+DI em comparação com os II (A).  Na relação 
entre o índice de Sokolow-Lyon com a pressão sistólica só ocorre diferença no grau de hipertrofia no 4º quartil (E) com pressão sistólica 
acima de 130 mmHg. 
Adaptado referência 6.

critério de normalização foi determinado tanto pela pressão 
de consultório como a determinada pelo MAPA. Os pacientes 
resistentes (menos de 12% do total) foram randomizados 
para tratamento com clonidina ou espirolactona por mais três 
meses. (Figura 4) Além dos exames laboratoriais de rotina, 
foram também padronizados nos diferentes centros o registro 
do eletrocardiograma com frequência natural adequada para 
fazer análise espectral e a dosagem dos componentes do 
sistema renina-angiotensina. Isso possibilitará fazer a cor-
relação dos resultados da PA ao tratamento com a possível 
hiperatividade do sistema simpático (análise espectral) e/
ou o sistema renina/angiotensina. O estudo foi concluído e 
recentemente publicado para então ser apresentado ao SUS 
e ser utilizado para a padronização do tratamento da hiper-
tensão, particularmente na administração da quarta droga 
a ser incluída no tratamento dos hipertensos resistentes. 

N=1260N=247
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Figura 3. Distribuição por região dos Centros que participaram do projeto. A proporção de pacientes foi próxima da proporção de habitantes 
em cada região. Norte (5.9% -8.3%), Nordeste (22.7% - 27.8%), Oeste (2.8% - 5.5%), Sudeste (57.6% - 42.1%), Sul (11% - 14.4%).

Figura 4. Fluxograma do protocolo. Nos três primeiros meses, os pacientes com pressão acima de 160/110 mmHg são tratados com doses 
ótimas de três classes de medicamentos anti-hipertensivos. Os pacientes resistentes avaliados pela pressão de consultório e MAPA são 
randomizados para tratamento pela clonidina ou espirolactona por mais três meses. 

Norte - 1 centro26 Centros

Nordeste - 6 centros

Centro-oeste - 1 centro

Sul - 3 centros

HUJBB - UFPA

HUWC - UFC
HC - UFPE
UNCISAL - AL
HU - UFS
HAN - UFBA
HSI - BA

HC - UFG

HCPA
IC-FUC
PUC - RS

Sudeste - 16 centros
InCor - HCFMUSP
HC - FMUSP
UNIFESP - FOR
UNIFESP - Disc Cardiologia
UNIFESP - AME Maria Zélia
IDPC
HORP
UNICAMP
UNESP - Botucatu
HUAP/UFF
HUCFF/UFRJ
HUPE/UERJ I
JUPE/UERJ II
HUCAM/UFES
HC-UFMG
UFOP

VISITA 0 
Consentimento

Informado.
Questionário de entrada

Exame físico
Inicio do tratamento
Clortalidona 25 mg

1x dia
Enalapril 20mg 2x
Dia ou Losartana 
50 mg 2x ao dia.

Fluxograma Exames Randomização para o uso de Clonidina
0,100 mg, 0,200 mg e 0,300 mg 1x ao dia

VISITA 2 (8 sem) 
Acompanhamento **
Ajuste medicamento

Clortalidona 25 ml 1x dia.
Enalapril 20mg 2x dia ou

 Losartana 50 mg 2x 
ao dia

Amlodipino 5mg ou 10 
mg 1x ao dia.

Randomização para o uso
Espironolactona 12,5 mg, 25 mg 

e 50 mg 1xdia.

VISITAS 4 e 5 (16 e 20 sem.) 
Acompanhamento **

Ajuste de medicamento

Controlados
VISITAS 4 e 5 (16 e 20 sem.) 

Assistência farmacêutica

VISITAS 6 (24 sem.)
Acompanhamento **

MAPA
Avaliação de rotina *

Na+ plasmático
Hemograma

Bioteca
ECG 20 min

ECO

VISITA 6 (24 sem.)
Idem acima

VISITA 6 (24 sem.)
Idem acima

VISITAS 4 e 5 (16 e 20 sem.)
Acompanhamento*
Ajuste medicamento

VISITA 1 (4 sem.) 
Acompanhamento**

MAPA
Avaliação de rotina 

(Diretriz)
Na+ plasmático

Hemograma
Sangue para genoteca

Bioteca
ECG 20 min

ECO
Renina-aldosterona 
plasmática Na+ e 

K+ urinário
Ajuste de medicamento

Clortalidona 25 ml 1x dia.
Enalapril 20mg 2x dia ou 
Losartana 50 mg 2x ao dia.
Amlodipino 5mg 1x ao dia.

VISITA 3 (12 sem.)
Acompanhamento **

MAPA
Avaliação de rotina *

(Exceto Urina)
Na+ plasmático

Hemograma
Ajuste medicamento

Clortalidona 25 ml 1x dia.
Enalapril 20mg 2x dia ou

 Losartana 50 mg 2x 
ao dia

Amlodipino 5mg ou
10 mg 1x ao dia.
Randomização:

Clonidina 0,100 mg
2x dia ou

Espironolactona 12,5 mg 
1x dia.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2018;28(1):20-5



25

A HIPERTENSÃO E A CARDIOLOGIA TRANSLACIONAL

Trata-se, portanto, de um estudo típico da segunda fase da 
Cardiologia Translacional quando o conhecimento obtido 
em pesquisas na Universidade é transferido também por 
meio de pesquisa para o Sistema de Saúde. A indústria far-
macêutica cumpre o seu papel na criação de novas drogas 
e novos equipamentos, mas é indispensável, no entanto, 
a interação da Universidade (detentora do Conhecimento) 
e o setor público (que financia) para estabelecer o que é 

realmente conveniente (custo-benefício) para ser utilizado 
no Sistema de Saúde.
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na realização deste trabalho.
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EVOLUÇÃO NO TRATAMENTO DA DOENÇA CORONÁRIA 
ESTÁVEL - MAIS FISIOLÓGICO, MENOS INVASIVO

EVOLUTION OF TREATMENT FOR STABLE CORONARY ARTERY 
DISEASE – MORE PHYSIOLOGICAL, LESS INVASIVE

RESUMO
Ao longo das décadas, alguns conceitos mudaram radicalmente a respeito do tra-

tamento clínico da doença arterial coronariana (DAC). Inicialmente focado na redução 
dos sintomas isquêmicos, hoje a otimização da terapêutica clínica é fundamental para a 
redução de eventos cardiovasculares. No mesmo período, houve um grande desenvol-
vimento das técnicas de revascularização. A angioplastia coronária tornou-se uma das 
intervenções terapêuticas mais frequentemente realizadas e as técnicas de revascularização 
miocárdica vêm sendo objeto de mais ensaios clínicos randomizados, do que qualquer 
outra intervenção em Medicina. Ainda mais, várias modalidades de imagem invasivas e 
não invasivas foram desenvolvidas, permitindo estudar com maior precisão a doença 
arterial coronariana, reconhecer novos marcadores prognóstico, avaliar mais claramente 
os pacientes e indicar mais acertadamente o tratamento.

Descritores: Doenças coronárias; Tratamento; Revascularização miocárdica.

ABSTRACT
Some concepts regarding the clinical management of coronary artery disease (CAD) have 

radically changed over the past decades. Initially focused on improving ischemic symptoms, 
today, optimal medical therapy is fundamental for reducing cardiovascular events. In the same 
time frame, there has been an immense development in revascularization treatment. Coronary 
angioplasty has become one of the most frequently performed therapeutic interventions, and 
myocardial revascularization techniques have been the subject of more randomized clinical trials 
than any other intervention in medicine. Furthermore, several invasive and non-invasive imaging 
modalities have been developed, enabling more accurate study of coronary artery disease, 
recognition of prognostic markers, clearer patient evaluation, and earlier treatment indications.

Keywords: Coronary disease; Treatment; Myocardial revascularization.  
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Nas últimas décadas, a cardiologia assistiu a grandes 
avanços no tratamento intervencionista da doença arterial 
coronariana (DAC). Os primeiros procedimentos de cirurgia 
de revascularização miocárdica foram realizados há pouco 
mais de 50 anos, e no ano de 2017 comemoramos 40 anos 
da primeira angioplastia coronária, realizada em 1977 pelo 
Dr. Gruentzig.1 Desde então, as duas técnicas de revascu-
larização, cirúrgica e percutânea, passaram por avanços 
significativos, como o uso de enxertos arteriais na cirurgia 
de revascularização e o advento dos stents. Neste período, 
a angioplastia coronária tornou-se uma das intervenções 
terapêuticas mais frequentemente realizadas, e as técnicas 
de revascularização miocárdica vêm sendo objeto de mais 
ensaios clínicos randomizados do que qualquer outra inter-
venção em Medicina.2

Ao mesmo tempo, a evolução da terapêutica farmacológi-
ca revolucionou a abordagem da doença arterial coronariana. 
O chamado tratamento clínico otimizado (TCO), que se refere 

não apenas ao uso de medicamentos, mas também a mo-
dificações de estilo de vida que reduzem o risco de eventos 
cardiovasculares, é a base do cuidado destes pacientes.3

TRATAMENTO CLÍNICO OTIMIZADO: 
FOCANDO NA FISIOPATOLOGIA 
PARA REDUÇÃO DE EVENTOS

Ao longo das décadas, alguns conceitos mudaram radi-
calmente a respeito do tratamento clínico da DAC. Embora 
inicialmente focado na redução dos sintomas isquêmicos, 
hoje a otimização da terapêutica clínica é fundamental para 
redução de eventos cardiovasculares, utilizando drogas com 
ação sobre os diversos mecanismos envolvidos nos eventos 
aterotrombóticos. A terapêutica otimizada é recomendada 
para todos os pacientes com DAC e é a estratégia de tra-
tamento inicial sugerida para pacientes com DAC estável.4 
Embora com alguma divergência entre os estudos clínicos, 
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considera-se que a terapêutica otimizada deva conter, além 
de medicação anti-isquêmica para controle de sintomas, 
um agente antiplaquetário, estatina, um inibidor da ECA (ou 
bloqueador de receptor da angiotensina) e beta-bloqueador.

Apesar das reduções estatisticamente significativas e 
clinicamente importantes na morbimortalidade, a literatura 
mostra que o tratamento clínico na prevenção secundária 
da DAC continua sendo subutilizado. O registro internacional 
REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued Health), 
com 37.154 pacientes portadores de doença aterosclerótica, 
mostrou que apenas metade destes estava sob tratamento 
clínico otimizado (46,7% na avaliação de base e 48,2% na 
avaliação de um ano).5 Em países de mais baixa renda, o uso 
de drogas preconizadas na prevenção secundária é ainda 
mais baixo, com menos de 10% dos pacientes tomando, 
por exemplo, estatina.6

Uma análise post hoc do estudo SYNTAX constatou que 
apenas um terço dos pacientes estava recebendo tratamento 
clínico otimizado (TCO) na consulta de seguimento de cinco 
anos, definido como combinação de pelo menos um antipla-
quetário com estatina, betabloqeuador e iECA/BRA).7 Neste 
estudo, a falta de tratamento clínico otimizado foi associada 
com maior mortalidade e desfecho combinado de morte, IAM 
e AVE no seguimento de cinco anos. O efeito do tratamento 
com tratamento clínico otimizado (redução relativa de 36% 
na mortalidade com TCO versus não TCO) foi maior do que 
o efeito do tratamento da estratégia de revascularização 
(redução relativa de 26% na mortalidade com revasculari-
zação miocárdica versus intervenção coronária percutânea), 
provavelmente exercendo seus efeitos benéficos ao reduzir 
a progressão da doença coronariana e a propensão a novas 
rupturas de placas em segmentos coronários não abordados 
ou revascularizados. Isso reforça a importância do uso de 
tratamento clínico otimizado na DAC e a necessidade de 
intervenções específicas para otimizar sua prescrição na 
prática clínica e também a adesão dos pacientes.

Alguns pacientes irão apresentar um evento adverso 
mesmo sendo tratados de forma ótima. Ao longo de cinco 
anos, 21,2% dos pacientes tratados com estatina apresenta-
ram um evento cardiovascular maior em metanálise de cerca 
de 29.000 pacientes com DCV de 14 estudos randomizados 
que compararam estatina versus placebo.8 Os fatores asso-
ciados ao risco residual de um evento foram explorados entre 
9251 pacientes com doença coronária e LDL-C <130 mg/dL 
tratados com atorvastatina no estudo TNT. Nas análises multi-
variadas, idade avançada, índice de massa corporal elevado, 
gênero masculino, hipertensão, diabetes, apolipoproteína B 
basal e ureia foram significativos.9 Esses achados destacam 
a relevância de se tratar agressivamente todos os fatores 
de risco modificáveis em pacientes com DAC estabeleci-
da. Análise de dados de pacientes diabéticos nos estudos 
COURAGE, BARI-2D e FREEDOM encontrou que apenas 8% 
dos pacientes do FREEDOM, 18% do COURAGE e 23% do 
BARI-2D atingiram os alvos de controle de pressão arterial, 
colesterol, glicemia e cessação do tabagismo.10

A terapêutica anti-isquêmica 
A terapia antianginosa baseia-se na utilização de fármacos 

anti-isquêmicos em monoterapia ou em associação. Os beta-
bloqueadores (BB) são a terapia de primeira linha para reduzir 

os episódios de angina e melhorar a tolerância ao exercício, 
por também terem demonstrado redução de mortalidade 
em alguns subgrupos de pacientes com DAC.11 Os nitratos 
também são utilizados no alívio do sintoma anginoso, apensar 
de não existir evidência de diminuição de mortalidade com 
seu uso. Alguns efeitos deletérios ao uso crônico de nitrato 
de ação prolongada são descritos, como piora da disfunção 
endotelial por ativação do sistema nervoso simpático e do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona, além de aumento 
da produção de endotelina, da produção de superóxido e da 
atividade da fosfodiesterase.12 Entretanto, o impacto clínico 
destas alterações permanece desconhecido.

Os bloqueadores de canal de cálcio (BCC) são 
medicamentos essencialmente vasodilatadores, que também 
não tiveram demonstrados benefícios na redução de eventos 
cardiovasculares, estando indicados especialmente em ca-
sos de contraindicação aos betabloqueadores e na angina 
variante ou vasoespástica (Prinzmetal).11 Estas três classes 
permanecem como as drogas de eleição para redução de 
sintomas anginosos, mas drogas com mecanismos distintos 
de ação, como a trimetazidina e ranolazina, podem também 
auxiliar no tratamento de pacientes mais refratários. Impor-
tante ressaltar que, na DAC crônica estável, o uso destas 
medicações anti-isquêmicas não está associado à redução 
de mortalidade cardiovascular.

O gerenciamento ótimo de pacientes com angina estável 
requer obviamente mais do que a terapia antianginosa. Os 
tratamentos que reduzem a incidência de eventos cardio-
vasculares devem ser iniciados prontamente. Isto inclui não 
só o tratamento medicamentoso, mas também intervenções 
dietéticas e de estilo de vida. Estas terapêuticas, medicamen-
tosas ou não, visam reduzir a progressão da placa, estabilizar 
a placa, reduzir a inflamação e prevenir a trombose caso 
ocorra ruptura ou erosão da placa. Os medicamentos que 
reduzem a morte ou eventos cardiovasculares em pacientes 
com DAC incluem antiplaquetários, estatinas, Inibidores do 
sistema renina angiotensina e betabloqueadores. Todos esses 
agentes demonstraram melhorar os desfechos clínicos e são 
recomendados como terapia de prevenção secundária em 
pacientes com evidência clínica de DAC.

Agentes hipolipemiantes
As estatinas são o pilar da terapêutica para redução 

do risco cardiovascular no paciente com DAC. Grandes 
estudos randomizados demonstraram benefício da terapia 
com estatinas em pacientes com doença cardiovascular 
estabelecida ao longo de amplo espectro de níveis basais 
de LDL colesterol (LDLc). Reduções estatisticamente sig-
nificativas e clinicamente importantes nas taxas de infarto 
agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico 
(AVE) e morte CV foram demonstradas em mais de 130.000 
pacientes randomizados para estatina versus placebo e mais 
de 40.000 pacientes randomizados para tratamento intensivo 
versus doses usuais de estatina, com redução de 10% da 
mortalidade por todas as causas para cada 40mg/dL de 
redução do LDLc.13 A redução nos eventos cardiovasculares 
maiores com o uso de estatinas é diretamente proporcional à 
redução absoluta do LDLc.14,15 Nestes estudos, quanto mais 
baixo o valor do LDL melhor e não parece haver um limite 
abaixo do qual não há benefício incremental. Em todos os 
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26 ensaios, a mortalidade por todas as causas foi reduzida 
em 10% por 1 • 0 mmol/L de redução LDL (RR 0 • 90, IC 
95% 0 • 87-0 • 93; p <0 • 0001)

Apesar disto, permanece a discussão se o tratamento 
com estatina deve procurar atingir um nível específico de LDL 
ou se basear na potência da terapêutica. Enquanto algumas 
diretrizes recomendam o alcance de metas específicas de 
LDL, seja em valores absolutos ou em percentual de redução,4 
outras indicam o uso de doses baseadas em evidência de 
estatinas de alta potência, independentemente do valor basal 
de LDL do paciente.16

No que diz respeito às outras terapias hipolipemiantes, 
apenas ezetimiba e inibidores da PCSK9 (evolocumabe) 
reduziram desfechos cardiovasculares17-19 mas, em ambos 
os casos, em pacientes de alto risco cardiovascular já em 
uso de estatina. Portanto, o uso destas medicações deve ser 
realizado em associação à estatina para redução do risco 
nestas populações.

Terapia antiplaquetária 
O ácido acetilsalicílico (AAS) continua a ser o principal item 

da prevenção farmacológica da trombose arterial, reduzindo 
o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e 
morte cardiovascular em pacientes com uma ampla gama de 
manifestações de doenças cardiovasculares. Os benefícios 
do AAS em prevenção secundária foram demonstrados por 
metanálises que incluíram dados de mais de 135.000 pacien-
tes de 195 ensaios randomizados.20 A terapia antiplaquetária 
reduziu significativamente o risco relativo de eventos vascu-
lares (IAM não fatal, AVE não fatal e morte cardiovascular) 
em aproximadamente 22%. Não houve diferenças na eficácia 
ou segurança entre doses de 75 a 150 mg/dia (aspirina de 
baixa dose) e de 160 a 325 mg/dia.

Em pacientes com DAC, é recomendada terapia a longo 
prazo com AAS. O clopidogrel pode ser usado como alter-
nativa nos pacientes que não podem tomar AAS e naqueles 
com história de sangramento gastrointestinal.21 Já a terapia 
antiplaquetária dupla (DAPT), associando-se um inibidor 
do receptor P2Y12 ao AAS, é recomendada no subgrupo 
de pacientes pós síndrome coronariana aguda ou pós in-
tervenção coronariana percutânea (ICP) com implante de 
stent, por ser um tratamento altamente eficaz na prevenção 
da trombose de stent. É uma das intervenções terapêuticas 
mais intensamente investigadas na Cardiologia, com mais 
de 35 estudos clínicos randomizados e inclusão de mais de 
225.000 pacientes.22

O tratamento com DAPT estendida, além de um ano 
após a ICP ou o IAM, também pode ser prescrito, exercendo 
a maior parte do seu benefício através da redução da taxa 
de IAM espontâneo (não relacionado ao stent), entretanto 
está associado a aumento do risco de sangramento. Como 
os benefícios da DAPT parecem dependentes da história 
cardiovascular prévia (síndrome coronariana aguda versus 
DAC estável), pode se provar útil uma abordagem individua-
lizada, adaptando-se a duração de DAPT de acordo com a 
avaliação do risco isquêmico e do risco de sangramento de 
cada paciente, através do uso de escores especificamente 
concebidos para este fim.22

Outros agentes antiplaquetários que tiveram demonstrado 
benefício na redução do risco em prevenção secundária foram 

o prasugrel e o ticagrelor. Seu benefício anti-isquêmico, em 
comparação com o clopidogrel, é maior precocemente após 
uma síndrome coronária aguda (SCA), enquanto o risco de 
sangramento importante devido ao seu efeito antiplaquetário 
mais potente ocorre durante o tratamento crônico. No estudo 
TRITON-TIMI 38, que estabeleceu a superioridade do prasu-
grel em relação ao clopidogrel, os agentes foram administra-
dos somente após a angiografia coronária e, por este motivo, 
não se recomenda a administração do prasugrel antes da 
mesma.23 Para os pacientes em que haja preocupação sobre 
a possibildiade de cirurgia de revascularização miocárdica 
precoce, a administração do bloqueador do receptor P2Y12 
pode ser adiada até que se conheça a anatomia coronária, 
recomendando-se ticagrelor ou prasugrel nestes casos.

No cenário de síndromes coronarianas agudas avaliado 
no estudo PLATO, o ticagrelor, um inibidor do receptor pla-
quetário P2Y12, já havia sido superior a clopidogrel quando 
em adição à aspirina na redução de desfechos cardiovas-
culares.24 Entretanto, seu papel na prevenção secundária a 
longo prazo não estava estabelecido. No estudo PEGASUS, 
21.162 pacientes que tiveram infarto do miocárdio de um a 
três anos antes do início do estudo foram randomizados 
para receber, além de aspirina, ticagrelor 90 mg duas vezes 
ao dia (a mesma dose preconizada no pós-IAM), ticagrelor 
60 mg duas vezes ao dia ou placebo. A redução do risco 
foi semelhante com ambas as doses (cerca de 15%) em 
comparação a placebo, assim como foi o aumento no risco 
de sangramento maior.25 Este estudo justificou a liberação de 
ticagrelor 60mg nos EUA para redução do risco na prevenção 
secundária de indivíduos com IAM prévio. Mais recentemente, 
a rivaroxabana, um inibidor do Fator Xa, demonstrou benefício 
na redução de eventos cardiovasculares em indivíduos com 
doença aterosclerótica estável quando associada à aspirina 
em comparação a placebo.26 A dose utilizada, 2,5 mg duas 
vezes ao dia, é inferior à dose habitualmente usada na pre-
venção e tratamento de eventos tromboembólicos.

Além de aspirina e clopidogrel, outras drogas com ação 
antiplaquetária ou antitrombótica mostraram eficácia na redu-
ção do risco cardiovascular, mas ainda não estão aprovadas 
no Brasil para essa finalidade. O vorapaxar é um agente anti-
plaquetário que impede a ativação plaquetária pela trombina, 
com ação no receptor PAR-1. No estudo TRA 2P–TIMI 50, 
26.449 pacientes em prevenção secundária (quase 80% 
com doença coronariana), foram randomizados para receber 
vorapaxar ou placebo, em adição à terapêutica habitual, 
incluindo dupla antiagregação plaquetária com aspirina e 
um tienopiridínico quando cabível. Embora com aumento na 
incidência de sangramento intracraniano, o uso de vorapaxar 
esteve associado a uma redução de 13% na incidência do 
desfecho primário composto de morte cardiovascular, infar-
to do miocárdio, acidente vascular encefálico ou isquemia 
recorrente, levando a revascularização coronária urgente.27 

Inibidores do sistema renina angiotensina
inibidores da enzima conversora da angiotensina (iECA) 

reduzem a mortalidade total, infarto do miocárdio, acidente 
vascular encefálico e insuficiência cardíaca em subgrupos 
específicos de pacientes, incluindo aqueles com insuficiência 
cardíaca, infarto agudo do miocárdio prévio, diabéticos e 
portadores de doença renal com proteinúria.21 
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EVOLUÇÃO NO TRATAMENTO DA DOENÇA CORONÁRIA ESTÁVEL - MAIS FISIOLÓGICO, MENOS INVASIVO

O estudo HOPE foi o primeiro a demonstrar de maneira 
consistente que um iECA pode reduzir o risco cardiovascular 
mesmo na ausência de insuficiência cardíaca e disfunção 
ventricular esquerda. Neste estudo de 9.541 pacientes, sendo 
que quase 80% com doença coronariana crônica, o uso de 
ramipril esteve associado à redução de 22% no risco de 
morte cardiovascular, IAM e AVC.28 No estudo ONTARGET, a 
telmisartana, um bloqueador do receptor da angiotensina II 
(BRA), foi avaliada no mesmo cenário de população de alto 
risco (75% com doença coronariana estabelecida), em com-
paração e em adição ao ramipril.29 A redução de risco obtida 
foi semelhante à obtida com ramipril, mas a combinação de 
ambas não trouxe redução de risco adicional, com aumento 
na incidência de eventos adversos. 

Embora os dois estudos anteriores tenham avaliado uma 
grande população de coronariopatas crônicos, no estudo EU-
ROPA a população avaliada foi exclusivamente de pacientes 
com doença coronariana estável sem insuficiência cardíaca 
(12.218 pacientes). O uso de perindopril reduziu em 20% o 
mesmo desfecho primário avaliado no estudo HOPE.11 

Portanto, deve-se considerar os iECA no tratamento de 
pacientes com doença arterial coronária, especialmente se 
portadores de hipertensão, diabetes, doença renal crônica 
ou fração de ejeção abaixo de 40%. Aproximadamente 20% 
dos pacientes com DAC estável pode não ter uma destas 
indicações e, nesses casos, a evidência de benefício dos 
iECA é menos convincente.30 O uso de um BRAs pode ser 
uma alternativa para pacientes com DAC quando o iECA 
estiver indicado mas não for tolerado.

Betabloqueadores
Além de serem eficazes na redução da gravidade e frequên-

cia dos sintomas de angina, os betabloqueadores reduzem a 
mortalidade em pacientes com DAC estável com antecedente 
de IAM ou portadores de insuficiência cardíaca de fração de 
ejeção reduzida.31,32 Entretanto, não existe evidência de alta 
qualidade que betabloqueadores melhorem a sobrevida ou 
reduzam a incidência de IAM fora destes subgrupos.  

A COMPARAÇÃO DO TRATAMENTO 
CLÍNICO OTIMIZADO, FOCADO 
NA FISIOPATOLOGIA, COM O 
TRATAMENTO INVASIVO 

A comparação entre tratamento clínico e intervencionista 
na DAC estável tem sido realizada em diversos estudos clíni-
cos há anos, na tentativa de elucidar quem são os pacientes 
que apresentam melhora do prognóstico quando submetidos 
a revascularização miocárdica (cirúrgica ou percutânea) em 
adição ao tratamento clínico otimizado. Entretanto, com o 
rápido avanço ocorrido nesta área da cardiologia, estudos 
mais antigos devem sempre ser olhados com ressalvas. As 
medicações evoluíram, aspectos fisiopatológicos da doença 
aterotrombótica antes não contemplados passaram a ser 
abordados pelo tratamento clínico, e, da mesma maneira, 
evoluíram as técnicas de intervenção cirúrgica e percutânea, 
com rápida evolução das endopróteses (stents) utilizadas. 

Por ter sido a primeira estratégia invasiva no tratamento 
da DAC, a CRM foi por muito tempo realizada sem que se 
soubesse o real benefício dessa estratégia na sobrevida dos 

pacientes coronariopatas. Posteriormente, o estudo CASS 
randomizou 780 pacientes com DAC estável para tratamento 
cirúrgico ou não cirúrgico e demonstrou que o subgrupo de 
pacientes triarteriais com fração de ejeção inferior a 50% 
apresenta melhora do prognóstico quando submetido à 
revascularização miocárdica em adição ao tratamento clí-
nico otimizado.33 Em geral, a revascularização melhora o 
prognóstico nos pacientes mais graves, especialmente na 
doença multiarterial, na presença de disfunção ventricular 
esquerda e/ou de grande área isquêmica. 

O estudo brasileiro MASS II (Medical, Angioplasty or Sur-
gery Study II) foi o único estudo randomizado controlado 
que comparou o tratamento medicamentoso com ICP (72% 
com stent convencional e 28% angioplastia com balão) e 
com CRM em pacientes com DAC multiarterial.34 Foram 
acompanhados 611 pacientes com angina estável e função 
ventricular preservada em uma única instituição. Após 10 
anos de seguimento, os pacientes submetidos à revascula-
rização miocárdica cirúrgica tiveram resultados superiores. O 
desfecho primário (desfecho composto de morte, IAM com 
supradesnivelamento do segmento ST ou angina refratária 
que necessitasse de revascularização) ocorreu em 33,0% 
dos pacientes submetidos à CRVM, 42,4% no grupo ICP e 
59,1% no grupo TM (p<0,001). Entretanto, a longo prazo 
as taxas de sobrevida entre os três grupos foram estatisti-
camente semelhantes (74,9% com CVRM, 75,1% com ICP e 
69% com TM em 10 anos, P = 0,089). No seguimento de 10 
anos, as taxas de IAM foram 10,3% com CRM, 13,3% com 
ICP e 20,7% com tratamento clínico (P <0,010) e de revas-
cularização adicional foram de 7,4% com CRM, 41,9% com 
ICP e 39,4% com tratamento clínico (P <0,001) e as taxas 
livres de angina foram de 64% com CVRM, 59% com ICP e 
43% com TM (P <0,001). Mais uma vez, a extrapolação dos 
resultados do estudo MASS II para os dias de hoje é difícil 
pela melhora na performance dos stents farmacológicos 
e pela grande modificação ocorrida na terapêutica clínica. 
Apenas como exemplo, estatinas foram utilizadas por apenas 
63% dos pacientes. 

Já o estudo COURAGE avaliou se a revascularização percu-
tânea (angioplastia com stent) associada ao TCO seria superior 
ao TCO isolado. Foram incluídos 2287 pacientes com DAC 
estável e evidência de isquemia e doença significativa em pelo 
menos uma artéria coronária. Destes, 87% eram sintomáticos 
e 58% apresentavam angina de classe II ou III. Assim, todos 
os pacientes receberam tratamento clínico otimizado. Em um 
seguimento médio de 4,6 anos, não houve diferença significa-
tiva entre as duas estratégias de tratamento para o desfecho 
primário de morte por qualquer causa e infarto do miocárdio 
não fatal (houve ocorrência de IAM em aproximadamente 
19% em ambos os grupos). Além disso, não houve diferença 
significativa nas taxas de hospitalização para síndrome coro-
nariana aguda (aproximadamente 12% em ambos os grupos). 
Os pacientes do grupo ICP sofreram significativamente menos 
procedimentos de revascularização adicional (21 contra 33%, 
HR 0,60, 95% IC 0,51-71). Em um relatório dos resultados de 
1121 participantes aos 15 anos de seguimento (média de 6,2 
anos), não houve diferença significativa na taxa de óbito nos 
dois grupos (24 e 25%, respectivamente).35

A maioria das metanálises não encontrou evidências a favor 
da angioplastia em termos de sobrevida ou infarto do miocárdio. 
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Entretanto, uma importante limitação da maioria destes estudos 
é a falta de uso de stent farmacológico. Em comparação com 
os stents convencionais e stents farmacológicos de primeira 
geração, os stents farmacológicos de nova geração melhoraram 
desfechos de segurança, incluindo morte, infarto do miocárdio 
e trombose de stent.36-38 Em metanálise de 2014, que avaliou 
95 estudos (n = 93.553 pacientes) com o objetivo de investigar 
se a revascularização melhora o prognóstico em comparação 
com tratamento clínico em pacientes com DAC estável, foram 
associadas a benefício de sobrevida tanto a CRM (RR 0.80, 
95% IC 0.70-0.91), quanto os stents farmacológicos de nova 
geração (everolimus 0.75, 0.59-0.96 e zotarolimus (Resolu-
te) 0.65, 0.42-1.00), mas não angioplastia com balão, stent 
convencional e stents farmacológicos de primeira geração.39 

Outro aspecto a ser considerado é o fato de a presença 
e a extensão de isquemia serem importante fator prognóstico 
em doença coronária (DAC). Apesar de a coronariografia ser 
considerada o padrão ouro na avaliação de lesões coroná-
rias, ela é limitada em estabelecer significado funcional das 
obstruções. O fluxo fracionado de reserva miocárdica (FFR) 
é uma medida que pode ser realizada durante a angiogra-
fia coronária, permitindo identificar invasivamente as lesões 
que estão causando isquemia. No estudo FAME-2 (Fractional 
Flow Reserve versus Angiography for Multivessel Evaluation 2), 
pacientes com DAC estável e pelo menos uma estenose fun-
cionalmente significativa (FFR ≤ 0,80) foram randomizados 
para tratamento clínico isolado ou tratamento clínico mais ICP 
guiada por FFR. O estudo foi interrompido prematuramente 
após a inclusão de 888 pacientes, devido a uma diferença 
altamente significativa na incidência do desfecho primário 
(desfecho composto de morte, infarto do miocárdio e revas-
cularização urgente) a favor da ICP guiada por FFR. A análise 
final mostrou uma incidência do desfecho primário de 4,3% no 
grupo de ICP e 12,7% no médico grupo de tratamento clínico 
(P < 0,001), mas sem diferença nas taxas de morte ou infarto 
do miocárdio entre os dois grupos.40 Em metanálise que incluiu 
apenas pacientes com isquemia miocárdica documentada 
(n = 1557) de três estudos randomizados (FAME 2, subestudo 
nuclear do COURAGE e SWISS 2), a ICP foi associada a me-
nor mortalidade por todas as causas (hazard ratio 0.52, 95% 
CI 0,30-0,92) durante um seguimento médio de três anos.41 
Assim, é possível considerar que um subgrupo de pacientes 
estáveis possa obter um benefício de sobrevida com a ICP, 
como aqueles com isquemia moderada a importante. 

Em estenoses intermediárias onde se questiona se a re-
vascularização deve ser realizada, e não há dados fisiológicos 
não invasivos prévios para orientar a tomada de decisão, a 
reserva de fluxo fracionário (FFR) é o padrão para avaliação 
fisiológica invasiva do significado hemodinâmico de este-
noses intermediárias e deve ser medida.42 Recentemente, 
foi desenvolvido e testado um índice substituto para o FFR, 
que permite avaliar a gravidade da estenose coronária sem 
necessidade de indução de hiperemia miocárdica máxima 
com adenosina, o iFR (instantaneous wave-free pressure ratio). 
Em dois estudos de não inferioridade que randomizou 
pacientes para revascularização guiada por iFR ou FFR 
(pontos de corte de 0,89 e 0,80 respectivamente), o desfe-
cho primário composto (morte, IAM e revascularização não 
planejada) ocorreu em frequência similar nos dois grupos 
em seguimento de um ano.43,44

O EMPREGO DE NOVAS TÉCNICAS 
DIAGNÓSTICAS NA IDENTIFICAÇÃO 
DE PLACAS INSTÁVEIS

Dado que avanços na tecnologia permitiram a visualização 
e o tratamento localizado das placas ateroscleróticas, esforços 
enormes foram empreendidos para o reconhecimento de “pla-
cas vulneráveis”, definidas como placas propensas a eventos 
cardiovasculares. Estudos de patologia demonstraram que 
as síndromes coronarianas agudas (SCAs) são causadas na 
grande maioria das vezes por ruptura de placa (em cerca de 
73% dos casos), mas também por erosão da placa ou formação 
de trombo sobreposto a nódulos de cálcio.45 A maioria das 
lesões que sofrerão ruptura apresenta achados morfológicos 
específicos denominados coletivamente de fibroateroma de 
capa fina (FACF).46 O fato de o FACF ter características feno-
típicas  específicas criou esperanças de que sua identificação 
precoce permitiria a detecção de lesões vulneráveis e a iden-
tificação potencial de pacientes de alto risco.

Ao longo dos últimos anos, várias modalidades invasi-
vas e não invasivas de imagem foram desenvolvidas para 
estudar com maior precisão a doença arterial coronariana. 
O ultrassom intracoronário (USIC) foi a primeira modalidade 
de imagem que possibilitou a avaliação in vivo da composição 
da placa, aprofundando o entendimento sobre o processo 
aterosclerótico. Permite uma avaliação precisa das caracterís-
ticas fenotípicas da placa, sendo uma ferramenta importante 
na identificação de lesões vulneráveis. Entretanto, estudos 
prospectivos deixaram dúvidas sobre sua acurácia. Embora 
tenha sido capaz de prever eventos futuros, seu valor preditivo 
positivo foi bastante baixo, variando de 18,2% a 41%.47,48 A 
tomografia de coerência óptica (TCO), com sua imagem de 
alta resolução (10-20 vs. 150 μm do USIC), permite uma ava-
liação mais detalhada da morfologia da placa e visualização 
de microcaracterísticas associadas a maior vulnerabilidade 
que não podem ser detectadas pelo USIC, como erosão 
da placa, presença de macrófagos, neovascularização e 
microcalcificações. Mas também tem limitações significativas, 
como baixa profundidade de penetração de 2-3mm e o fato 
de não permitir uma avaliação confiável da distribuição da 
placa na geometria do vaso.

A imagem intravascular combinada parece capaz de 
superar as limitações individuais de cada método e fornecer 
uma caracterização mais confiável da composição da placa. 
Avaliação combinada USIC-TCO foi utilizada em pacientes 
com síndrome coronariana aguda para comparar placas da 
lesão considerada culpada com placas que tiveram ruptura 
silenciosa, encontrando menor área luminal e maior carga 
de placa nas lesões que rompiam e causavam eventos.49 
Em outro estudo do mesmo grupo, avaliou-se com USIC-
-TCO a morfologia da placa em lesões angiograficamente 
significativas (estenose >70%), moderadas (estenose de 
50-69%) e discretas (estenose de 30-49%). As estenoses 
significativas tinham um fenótipo mais vulnerável, com maior 
prevalência de FACF, capas fibrosas mais finas e maior car-
ga de placa em comparação com estenoses discretas ou 
moderadas.50 Estes achados aumentaram a percepção de 
que lesões com estenoses graves são mais propensas a 
ruptura e a causar eventos do que estenoses discretas ou 
moderadas,51,52 questionando os resultados dos estudos 
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angiográficos realizados na década de 80, que sugeriam que 
o IAM era mais provavelmente causado por estenoses não 
significativas.53 Esses resultados criaram esperanças de que 
a imagem híbrida possa permitir a avaliação mais precisa da 
morfologia da placa e prever mais precisamente quais lesões 
irão progredir e causar eventos cardiovasculares.

Entretanto, a significância do tratamento de placas propen-
sas a ruptura é pouco clara, já que várias placas vulneráveis 
usualmente coexistem em pacientes de risco. Ainda mais, 
estudos sugerem que placas podem alternar entre fenótipos 
vulneráveis e não vulneráveis, sugerindo que placas não vul-
neráveis podem se transformar em uma morfologia instável e 
sofrer ruptura ou erosão.54 Estudos com angiotomografia coro-
nária corroboram esta ideia, pois encontraram taxas similares 
de morte cardiovascular e IAM nos pacientes com DAC extensa 
não obstrutiva (HR 3.1) e pacientes com DAC não extensa 

obstrutiva (HR 3.0), mostrando valor prognóstico adicional da 
extensão da placa, independentemente do fato de haver DAC 
obstrutiva ou não obstrutiva.55 Assim, o número de placas não 
culpadas, assintomáticas, com potencial para transformação 
em placas vulneráveis pode ser significativo, especialmente 
em casos de carga aterosclerótica elevada. Estes fatos argu-
mentam a favor da implementação de abordagens sistêmicas 
no tratamento de pacientes com doença arterial coronariana, 
com maior foco na carga de doença aterosclerótica do que 
em características individuais da placa.56
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REVISÃO/REVIEW

RESUMO
Conhecer a fisiopatologia da insuficiência cardíaca propiciou uma evolução terapêutica 

em seu manejo, que se traduziu em melhora de desfechos clínicos relevantes, incluindo 
redução da mortalidade. O conceito do remodelamento ventricular, associado à ativação 
neuro-humoral descrita inicialmente, via ativação do sistema renina-angiotensina-aldos-
terona, e posteriormente via ativação simpática, levou ao uso de inibidores da ECA e de 
betabloqueadores, respectivamente, que mudaram o curso da história da insuficiência 
cardíaca. Ainda na categoria farmacológica, mais recentemente a modulação da rota da 
neprilisina, através do uso do composto sacubitril/valsartan, trouxe impacto adicional de 
redução de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Por fim, dispositivos 
que também interfiram no processo de remodelamento ventricular, como marcapassos 
de ressincronização biventricular, demonstraram benefícios clínicos significativos. Novos 
alvos moleculares, microRNAs ou moléculas de sinalização intracelular, devem crescer 
como potenciais áreas de investigação na progressão da doença e, potencialmente, se 
transformarem em alvos terapêuticos.

Descritores: Insuficiência cardíaca; Fisiopatologia; Tratamento.

ABSTRACT
Knowledge of the pathophysiology of heart failure has led to a therapeutic evolution in 

its management that has resulted in improved clinical outcomes, including a reduction in 
mortality. The concept of ventricular remodeling associated with neurohumoral activation, 
initially described via activation of the renin-angiotensin-aldosterone system and later, via 
sympathetic activation, led to the use of ACE inhibitors and beta blockers, respectively, 
altering the course of history of heart failure. Also in the pharmacological category, more 
recently, modulation of the neprilysin route, through the use of the compound sacubitril/
valsartan, brought additional impacts in reducing mortality in patients with heart failure. 
Finally, devices that also interfere in the process of ventricular remodeling, such as bi-
ventricular resynchronization pacemakers, have demonstrated significant clinical benefits. 
New molecular targets, microRNAs, or intracellular signaling molecules should increase 
as potential areas of research on disease progression, and could potentially become 
therapeutic targets.

Keywords: Heart failure; Pathophysiology; Treatment.
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA - FISIOPATOLOGIA 
ATUAL E IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS

HEART FAILURE - CURRENT PATHOPHYSIOLOGY AND 
THERAPEUTIC IMPLICATIONS

INTRODUÇÃO
Dentro do conceito de medicina translacional apli-

cado à Cardiologia, o conhecimento fisiopatológico da 
insuficiência cardíaca talvez seja o mais emblemático 
e de relevância clínica palpável. O entendimento da 
fisiopatologia da insuficiência cardíaca, em especial 
dos mecanismos que levam ao remodelamento ven-
tricular, é didático e auxilia a compreender a evolução 
do tratamento desta síndrome. Além disto, o conhe-
cimento da fisiopatologia é crítico para adequada 
compreensão do efeito dos diversos medicamentos 

e estratégias terapêuticas, além de permitir analisar 
os dados produzidos pelos diversos ensaios clínicos 
abordando o manejo da insuficiência cardíaca. 

Nesta revisão, abordaremos exclusivamente a insufi-
ciência cardíaca com fração de ejeção reduzida, pois é 
neste fenótipo que se encontram as mais exploradas e 
robustas associações entre eixos de ativação fisiopatoló-
gica e modulações farmacológicas e não-farmacológicas, 
que, uma vez caracterizadas experimentalmente, levaram 
a estratégias terapêuticas de sucesso que modificaram 
o curso clínico da insuficiência cardíaca. Nossa revisão 
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também se limita às opções terapêuticas, que ao modular 
eixos fisiopatológicos bem estabelecidos, demarcaram 
mudanças de prática clínica por terem trazido benefícios 
inquestionáveis aos pacientes.

BASES FISIOPATOLÓGICAS CLÁSSICAS 
EMBASANDO MELHORA DE SOBREVIDA 

Classicamente, o desenvolvimento de insuficiência car-
díaca é desencadeado por um insulto ao coração - seja 
de natureza crônica (ex. hipertensão arterial sistêmica) ou 
aguda (ex. infarto agudo do miocárdio). Uma vez que o 
dano ao miocárdio está estabelecido - seja estresse parie-
tal exagerado, alteração de pressões de enchimento e/ou 
perda de músculo cardíaco - uma cascata de eventos será 
ativada por mecanismos neuro-humorais, com a finalidade 
de compensar a redução do débito cardíaco, mas evolui 
com mal adaptação, passando a sobrecarregar o sistema 
cardiovascular em vários aspectos funcionais.

O mecanismo estudado mais emblemático e, talvez, 
pioneiro foi o da ativação do sistema renina-angiotensina-
-aldosterona (SRAA) no desenvolvimento da insuficiência 
cardíaca. Pfeffer e colaboradores demonstraram a ativação 
deste eixo com consequências deletérias no miocárdio, des-
crevendo a sua importância no remodelamento ventricular, e 
no sistema vascular, em modelo experimental de infarto agudo 
em ratos.1 No passo seguinte, estes autores, elegantemente 
demonstraram que o uso de captopril - inibidor da enzima 
de conversão da angiotensina (ECA) - promoveu melhora da 
fração de ejeção, redução da dilatação ventricular (remode-
lamento reverso) e aumento da sobrevida destes animais.2 

A partir destes achados, inúmeros ensaios clínicos ran-
domizados utilizando inibidores da ECA demonstraram au-
mento de sobrevida em pacientes com insuficiência cardíaca 
e melhora em todo seu espectro funcional. Desta forma, o 
conceito de prevenir e/ou reverter o remodelamento ventricular 
adverso passou a ser reconhecido como o meio mais eficaz 
para melhorar desfechos clínicos nobres, como a redução 
de mortalidade total na insuficiência cardíaca.3-5

A outra classe de fármacos, que hoje constitui um dos 
pilares no tratamento da insuficiência cardíaca, é a dos be-
tabloqueadores. Por muito tempo, estes foram proscritos do 
arsenal terapêutico da insuficiência cardíaca, uma vez que 
são tradicionalmente considerados inotrópicos negativos.6 
No entanto, a ativação adrenérgica, que ocorre no desenvol-
vimento da insuficiência cardíaca, promove dano direto aos 
cardiomiócitos, sobrecarga no influxo de cálcio e apoptose. 
Secundariamente, ocorre uma dessensibilização de recepto-
res beta-1 do miocárdio, presumivelmente num processo de 
‘auto-proteção” ao estímulo adrenérgico aumentado e con-
tinuado.7,8 Baseado nestes preceitos, o grupo de Swedberg 
e colaboradores, postulou que a modulação (atenuação) 
deste eixo produziria efeitos anti-remodelamento benéficos 
que poderia resultar em benefícios clínicos.9 

Recentemente, o arsenal terapêutico para o tratamento 
da insuficiência cardíaca foi potencializado com o lança-
mento de um fármaco que associa valsartan (bloqueador de 
receptor da angiotensina II) e uma nova droga, o sacubitril 
(disponibilizado na forma pró-droga). A grande novidade 
desta nova droga está na modulação de um importante eixo 
neuro-humoral ativado na insuficiência cardíaca, o eixo dos 

peptídeos natriuréticos. O sacubitril é um inibidor da enzima 
neprilisina, cuja atividade degrada peptídeos natriuréticos.10 
Como consequência, há um aumento de peptídeos natriuré-
ticos circulantes, além do concomitante bloqueio do SRAA 
propiciado pelo valsartan, resultando em potente vasodi-
latação. Este efeito é potencialmente o maior responsável 
pelos desfechos positivos em estudos clínicos importantes, 
sendo o mais representativo o estudo PARADIGM-HF que 
mostrou redução relativa de mortalidade cardiovascular ou 
hospitalização por insuficiência cardíaca em torno de 20% 
em relação ao enalapril.11

Hoje, os betabloqueadores, juntamente com IECA e 
mais recentemente sacubitril/valsartan, são fármacos que 
influenciam eixos fisiopatológicos potentes e podem reverter, 
parcialmente ou completamente, o remodelamento adverso 
do ventrículo esquerdo. Sendo assim, pode-se dizer que este 
conjunto de drogas são as mais poderosas ferramentas para 
melhorar desfechos em pacientes com insuficiência cardíaca 
- potencialmente com um fator universal entre eles - o efeito 
antiremodelamento.

Por fim, além deste conjunto de fármacos, outra ferramenta 
eficaz contra o remodelamento adverso do ventrículo esquer-
do pode ser a ressincronização cardíaca obtida com uso de 
marcapasso biventricular. Através de uma ativação com eixo 
elétrico diferente à do bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e uma 
alteração mitocondrial com aumento regional da fosforilação 
oxidativa, a terapia de ressincronização cardíaca pode ser 
capaz de contribuir para o remodelamento reverso. De forma 
análoga ao observado com intervenções farmacológicas, 
estudos clínicos demonstram que ressincronização cardíaca 
se associa a melhora de desfechos como sobrevida, quali-
dade de vida e hospitalizações.12,13 A Figura 1 representa os 
eixos fisiopatológicos ativados na insuficiência cardíaca e a 
Tabela 1 sintetiza estes eixos e as implicações terapêuticas 
envolvidas em modulações específicas.

SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-
ALDOSTERONA (SRAA)

O SRAA está bem estabelecido como alvo terapêutico na 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nas 
últimas décadas, avanços significativos foram alcançados 
em termos de redução de mortalidade, de hospitalização 
e de melhora dos sintomas por meio do desenvolvimento 
de medicações que inibem a ECA, os bloqueadores dos 
receptores de angiotensina II (BRA) e os antagonistas dos 
receptores de mineralocorticóides.4-6,15-19

A partir da ocorrência de baixo débito cardíaco, com 
consequente baixo débito renal, inicia-se a ativação do SRAA 
que se dá pela liberação de renina que hidrolisa o angio-
tensinogênio em angiotensina I que por sua vez, através da 
ECA transforma-se em peptídeo vasoativo angiotensina II 
(Ang II). Nesse sistema, a Ang II possui papel central, por 
meio da ativação de seus principais receptores: o AT1R, 
que promove vasoconstrição, proliferação da musculatura 
lisa, crescimento celular, secreção e síntese de aldosterona, 
secreção de vasopressina e liberação de catecolaminas e 
o AT2R, que leva à vasodilatação, à natriurese, à liberação 
de bradicininas e à inibição do crescimento e diferenciação 
celular. Além de sua função vasoativa, a Ang II também pro-
move efeito inotrópico positivo e lusotrópico negativo no 
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Figura 1. Eixos fisiopatológicos da insuficiência cardíaca e os pontos de atuação das principais drogas utilizadas na terapêutica. 

SNS= Sistema nervoso simpático; NE = Norepinefrina; Epi = Epinefrina; AGT = Angiotensinogênio; Ang I = Angiotensina I; Ang II = angiotensina II; ECA = enzima conversora 
da angiotensina; AT1R = receptor do tipo 1 da angiotensina II; AT2R = receptor do tipo 2 da angiotensina II; iECA = inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA = 
bloqueador do receptor da angiotensina;  ANP = peptídeo natriurético atrial; BNP = peptídeo natriurético cerebral; NO = óxido nítrico. Figura adaptada de.14.

tecido cardíaco além de hipertrofia, apoptose miocitária e 
fibrose miocárdica por meio de vias de ativação de TGF-β.26 
A Ang II sofre posterior clivagem em angiotensina III, IV e 
angiotensina 1-7 (Ang 1-7). Angiotensina III possui menor 
efeito pressor, porém induz a produção de aldosterona na 
mesma monta, diferentemente do subtipo IV que apresenta 
ação semelhante à II.26,27

Recentemente, particular interesse se dá aos efeitos da 
Ang 1-7, um heptapeptídeo produto da clivagem tanto de 
angiotensina I como de angiotensina II, através da enzima 
conversora de angiotensina 2 (ECA 2). A Ang 1-7 liga-se ao 
receptor MAS promovendo vasodilatação, por meio da libera-
ção de óxido nítrico, reverte o processo inflamatório e fibrótico, 
além de atenuar a resistência insulínica e a dislipidemia.26,28 

Em estudos clínicos, o tratamento crônico com inibidores 
da ECA aumentou os níveis de Ang 1-7 e a razão Ang 1-7/Ang II 

em comparação a pacientes com insuficiência cardíaca agu-
da.29 Em contrapartida, pacientes com insuficiência cardíaca 
com maior gravidade tem a razão ECA/ECA 2 aumentada, 
mostrando o importante papel da ECA 2 vasoprotetor e 
antiproliferativo que se opõe ao eixo da Ang II.30 

A ativação dos receptores de liberação de mineralo-
corticoides através de Ang II está bem estabelecida na 
fisiopatologia da insuficiência cardíaca. A liberação de 
aldosterona, além de promover retenção de sódio e água, 
também contribui para hipocalemia e hipomagnesemia, 
que, por sua vez, podem induzir instabilidade elétrica e 
morte de miócitos. Além disso, este hormônio está relacio-
nado à efeito vasoconstritor, prejuízo à função endotelial, 
redução da sensibilidade dos barorreceptores, além de 
hipertrofia ventricular e fibrose, promovendo, assim, re-
modelamento ventricular. 18,19 
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Embora o uso de inibidores da ECA, BRA e dos bloquea-
dores dos receptores de aldosterona esteja bem estabeleci-
do, aceita-se que estes apresentem eficácia limitada.27 Isto 
porquê a IECA pode promover aumento na atividade plasmá-
tica de renina e dos níveis de Ang I e, restabelecer os níveis de 
Ang II31. Além disso, existem vias alternativas capazes de 
produzir Ang II independente de ECA, como o da enzima 
quimase, que não é inibida pela ação dos inibidores da 
ECA32. Por exemplo, o dodecapeptídeo intracelular Ang 1-12, 
que pode ser metabolizado em Ang I ou II pela ação enzima 
quimase33. Esta via intrácrina demonstrou ser responsável 
pela maior fonte de Ang II no processo mal adaptativo 

relacionado à insuficiência cardíaca e explica o benefício 
limitado do uso de inibidores da ECAs e BRAs na redução 
de desfechos.27

Os inibidores da ECA são drogas de primeira linha 
no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção reduzida34 baseado nos resultado de grandes 
ensaios clínicos com benefício em mortalidade , redução 
nas taxas de reinfarto e hospitalização por insuficiên-
cia cardíaca.34 Os BRA são recomendados apenas para 
pacientes intolerantes aos inibidores da ECA, uma vez 
que os ensaios clínicos demonstraram evidências menos 
robustas, confirmadas em revisão sistemática.20 Não se 

Tabela 1. Tabela de medicamentos utilizados no tratamento de insuficiência cardíaca e abordados nesta revisão.

Medicamento Mecanismo de ação Benefício demonstrado Estudo
Fármacos indicados a todos pacientes

Betabloqueador (Bisoprolol, carve-
dilol, Metoprolol succinato,

Inibidores dos receptores Beta 1 
e Beta2 e alfa2 (carvedilol)

Versus placebo 
-Redução de mortalidade total e 
cardiovascular, redução de morte 
súbita, redução de hospitalização 
por insuficiência cardíaca, melho-
ra dos sintomas.

MDC6;
MERIT-HF15;
CIBIS I e II16, COPERNICUS17

Inibidores da ECA

Inibição da enzima conversora 
de angiotensinogêneo 
Redução da produção de An-
giotensina II 

Versus placebo:
- Redução de mortalidade total e 
cardiovascular, redução de morte 
súbita, redução de hospitalização 
por insuficiência cardíaca, melho-
ra dos sintomas.

CONSENSUS4

SAVE5

Antagonista dos receptores de mi-
neralocorticoides/aldosterona 
(espironolactona, eplerenona)

Bloqueio de aldosterona Versus placebo:
- Redução de mortalidade total 
e cardiovascular, hospitalização, 

RALES18

EMPHASIS-HF19

Fármacos indicados em paciente sintomáticos selecionados

Bloqueadores dos receptores de 
angiotensina 
(candesartan, valsartan, losartan)

Bloqueiam os receptores AT1R

Versus placebo:
- Redução de hospitalização por 
insuficiência cardíaca, porém ele-
vou risco de hospitalização por 
outras causas. Não há benefício 
em mortalidade, taxa de AVC ou 
IAM.

Versus IECA:
- Menor taxa de eventos adver-
sos. Sem diferença em relação à 
mortalidade, hospitalização, taxa 
de IAM ou AVC.

ARCH-J;
CHARM-Alternative SPICE; 
STRETCH
 

ELITE  ELITE II; HEAVEN;
REPLACE20

Sacubitril/valsartana Inibidor da Neprilisina e do 
receptor de Ang-II.

Versus Enalapril: 
- Diminuição de mortalidade por 
todas as causas, por causas car-
diovasculares assim como dimi-
nuição de internação por insufi-
ciência cardíaca descompensada.

PARADIGM-HF11

Nitrato + hidralazina Fonte exógena de NO - Vasodi-
latador venoso + arterial

- Versus enalapril em pacientes 
negros: 
Reduziu mortalidade total , 
mortalidade cardiovascular, 
hospitalização, com melhora de 
qualidade de vida e aumento a 
tolerância ao exercício.

V-HeFT I e II21, 22

A-HeFT23

Terapias adjuntas

Terapia de ressincronização cardíaca

- Sincronia mecânica e remode-
lamento reverso.
- Aumento da pressão de pulso.
- Aumento da fosforilação oxi-
dativa mitocondrial

- Melhora da qualidade de vida.
- Melhora no teste da caminhada. 
- Melhora da função ventricular.
- Melhora da capacidade fun-
cional.
- Diminuição de mortalidade.

MUSTIC24

MIRACLE-ICD12

COMPANION25

CARE-HF13
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recomenda a associação IECA e BRA pelo risco de maior 
taxa de eventos adversos.20

Os estudos RALES (espironolactona) e EMPHASIS-HF 
(eplerenona) demonstraram que o uso dos bloqueadores 
de mineralocorticoides em pacientes com fração de ejeção 
reduzida, classe funcional NYHA II-IV e terapia otimizada, 
quando comparado a placebo produz benefícios em redução 
de mortalidade total e cardiovascular, além da redução das 
taxas de hospitalização por insuficiência cardíaca.18,19 

Com intuito de promover maior grau de supressão do 
SRAA, inibidores diretos da renina foram desenvolvidos, 
mas apresentaram pouca eficácia clínica no tratamento da 
insuficiência cardíaca.35 

SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO (SNS)
A ativação do sistema nervoso simpático é um dos pri-

meiros processos adaptativos na insuficiência cardíaca. A 
ativação simpática generalizada seguida de redução do 
sistema parassimpático resulta em prejuízo à variabilidade 
da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial e da 
resistência vascular periférica, efeitos inotrópico e cronotró-
pico positivos, redistribuição do volume sanguíneo periférico 
para manutenção da perfusão orgânica e ativação do sistema 
SRAA, entre outras respostas fisiológicas.26 

A ativação do sistema nervoso simpático dá-se através de 
dois grandes grupos de receptores: alfa e beta. Os receptores 
beta 1 e beta 2, no tecido cardíaco, desempenham papel fun-
damental na resposta à insuficiência cardíaca e apresentam 
efeitos inotrópicos, cronotrópicos e lusotrópicos positivos, va-
sodilatação epicárdica, promovem dano miocitário, apoptose 
e efeito pró-arrítmico além de hiperplasia de fibroblastos. Os 
receptores beta 3 ainda não são totalmente conhecidos, mas 
tendem a apresentar resposta inotrópica negativa. A expo-
sição crônica do tecido cardíaco a catecolaminas promove 
deterioração da função cardíaca com disfunção ventricular 
e aumento da mortalidade. Fisiologicamente, este fenômeno 
pode ser explicado por sobrecarga crônica de Ca²+, o que 
causa morte de miócitos.36,37 

Inicialmente, os betabloqueadores eram proscritos na 
insuficiência cardíaca devido ao seu efeito inotrópico nega-
tivo, porém, este paradigma foi quebrado através de ensaios 
clínico, como o MDC de 1993.6 Posteriormente, diversos tra-
balhos com bisoprolol (beta 1 seletivo), metoprolol succinato 
(beta 1 seletivo) e carvedilol (bloqueador alfa 1, beta 1 e 
beta 2), foram avaliados em pacientes com fração de ejeção 
reduzida, em sua maioria em uso de IECA, e demonstram 
benefício em controle dos sintomas, em redução de interna-
ções por insuficiência cardíaca em mortalidade.13

Metanálise recente, utilizando-se de dados de 11 grandes 
ensaios clínicos, procurou investigar o papel dos betablo-
queadores sobre prognóstico na insuficiência cardíaca es-
tratificada por fração de ejeção e presença de ritmo sinusal. 
Quando comparado à placebo, o benefício dessa classe 
de medicação foi consistente em todas faixas de fração de 
ejeção. Resultado similar foi identificado para morte cardio-
vascular, hospitalização cardiovascular e aumento da fração 
de ejeção em relação à medida no início do seguimento. 
Nos pacientes em ritmo de fibrilação atrial não se encontrou 
evidência consistente.38 

Uma vez que os receptores beta são altamente polimórfi-
cos, os beta-bloqueadores foram os fármacos mais estudados 
no âmbito da farmacogenômica da insuficiência cardíaca. 
Os principais polimorfismos identificados encontram-se nos 
genes ADRB1 (Arg389Gly, Ser49Gly), ADRB2, ADRA1D e 
ADRA2D. Estas alterações são responsáveis por diferentes 
respostas à terapêutica evidenciadas nos estudos BEST e 
GENETIC-AF.39

ROTA DO ÓXIDO NÍTRICO
Os nitratos orgânicos, como o dinitrato de isossorbida, pas-

sam por um processo de bioconversão enzimática que promove 
a liberação de óxido nítrico (NO) que, por sua vez, estimula as 
vias de sinalização controladas pelo GMPc, promovendo rela-
xamento da vasculatura venosa e arterial. Como consequência, 
ocorre melhora de parâmetros hemodinâmicos, diminuição 
da pré-carga, melhora da perfusão ventricular, redução da 
dilatação e melhora da função ventricular.40

Por outro lado, a hidralazina (HID) é uma droga que 
possui ação artéria-dilatadora. Desta forma, a combinação 
de hidralazina e dinitrato de isossorbida (HID-ISBD) levaria a 
uma diminuição da pressão de enchimento dos ventrículos 
direito e esquerdo e aumento do débito cardíaco. Baseado 
neste preceito, dois estudos clínicos randomizados e con-
trolados foram conduzidos para avaliar os efeitos da combi-
nação HID-ISBD em pacientes com insuficiência cardíaca, o 
V-HeFT I e II, que foram controlados respectivamente contra 
o placebo e enalapril, mas apenas o primeiro demonstrou 
benefício em mortalidade.41

No início dos anos 90, os estudos clínicos (SOLVD e 
V-HeFT I e II) demonstraram que pacientes afro-americanos 
apresentam maior incidência e pior prognóstico de insuficiên-
cia cardíaca, com maior mortalidade por todas as causas 
e maior mortalidade e hospitalizações em decorrência da 
insuficiência cardíaca 42 

Dados sugeriam que esta população respondia menos 
ao uso de enalapril em relação a caucasianos o que levou 
a desenvolvimento do A-HeFT. Este estudo clínico foi con-
cluído antecipadamente, por demonstrar benefício de 43% 
de redução em mortalidade relativa. O FDA (Food and Drug 
Administration) aprovou o uso do HID-ISBD como a primeira 
droga para tratamento exclusivo para a etnia negra,42 o que 
gerou grandes discussões bioéticas.42-44

Diversos estudos demonstraram que afro-americanos 
possuem maior resistência à NO, maior produção de radical 
superóxido (O•

2), atividade mais alta de NADPH oxidase e 
maior produção de peroxinitrito (ONOO-), além disso, um 
sub-estudo do A-HeFT, o GRAHF, analisou a heterogenei-
dade genética da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e, 
mostrou que existiam variantes da eNOS em negros que 
estavam associadas à melhor resposta ao tratamento com 
HID-ISBD.45 Portanto, um tratamento que aumente a oferta 
de NO, com o HID-ISBD, beneficia estes pacientes. 

A função do dinitrato de isossorbida é ser uma fonte 
exógena de NO, no entanto, o papel da hidralazina ainda 
não está elucidado. Sabe-se que a hidralazina em dose 
supra-farmacológica tem efeito antioxidante, seja por ação 
direta sobre o radical superóxido, reagindo com o mesmo, 
captando-o (ação de “scavenger”), seja por sua capacidade 
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de inibir a atividade da NADPH oxidase, diminuindo assim a 
produção de radicais superóxido.40 

A diminuição de superóxido tem importante papel para 
manter os níveis de NO, pois, devido à grande velocidade rea-
cional entre o O•

2 e o NO, formando o peroxinitrito (ONOO-). 
Desta forma, a hidralazina serve como um potencializador 
de NO, aumentando sua meia vida biológica.40

PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS
Diversos peptídeos, como os peptídeos natriuréticos 

(PN), bradicinina e adrenomedulina, atuam contrabalan-
ceando os efeitos deletérios já mencionados da estimula-
ção do SRAA e da ativação do sistema nervoso simpático, 
ambos importantes para o desenvolvimento da insuficiência 
cardíaca. Estes peptídeos atenuam a vasoconstrição e a 
retenção de sódio, de modo a retardar o remodelamento 
cardíaco e vascular.26 

A síntese e a liberação dos peptídeos natriuréticos atrial 
e cerebral (ANP e BNP) são estimuladas pelo estresse mio-
cárdico secundários a sobrecarga de volume ou pressão, 
correlacionando seus níveis com a severidade da doença 
e com parâmetros de disfunção ventricular. Atuam na va-
sodilatação, aumento da filtração glomerular, promoção 
de natriurese e diurese, além do efeito anti-hipertrófico e 
antifibrótico.26 Considerando suas ações biológicas, in-
teresse substancial tem sido dado aos possíveis efeitos 
terapêuticos dos PNs.

Em síntese, três receptores dos peptídeos natriuréti-
cos (RPN) foram descritos em mamíferos (RPN-A, RPN-B 
e RPN-C). Os PNs operam ligando os RPN-A e RPN-B, 
receptores que ativam a guanilato ciclase, produzindo da 
guanosina monofosfato cíclico (cGMP) responsável por 
todos os efeitos biológicos conhecidos - antagonismo do 
SRAA. Enquanto o RPN-C está associado ao clearance 
dos PNs – permite a ligação do ANP e BNP, promove uma 
internalização do receptor e posterior degradação lisos-
somal. Os PNs podem ainda ser metabolizados por ação 
enzimática da neprilisina.10

A neprilisina catalisa a degradação de um grupo heterogê-
neo de peptídeos vasodilatadores, incluindo PNs, bradicinina, 
adrenomedulina, peptídeo intestinal vasoativo, assim como 
da Ang-II. Como consequência a sua inibição ocorre um 
aumento da síntese de cGMP porém contrabalanceado por 
vasoconstrição, retenção de sódio e estimulação da fibrose 
cardíaca dada pelo aumento dos níveis circulantes de Ang-II.46

Após resultados clínicos insatisfatórios da terapia con-
junta, para inibição da neprilisina e ECA, com candoxatril e 
omapatrilat no tratamento da insuficiência cardíaca na década 
de 90-2000, propôs-se a inibição da neprilisina e do receptor 
da Ang II com sacubitril e valsartana. O sacubitril/valsartana, 
em relação molar 1:147 demonstrou superioridade em relação 
ao tratamento vigente. Quando comparada ao enalapril em 
pacientes com insuficiência cardíaca classe ≥ II, fração de 
ejeção ≤ 35%, que já estivessem em uso de IECA ou BRA, 
houve diminuição significativa sobre o desfecho primário – 
morte por causas cardiovasculares ou hospitalização por 
descompensação de insuficiência cardíaca assim como sobre 
a mortalidade por todas as causas.11 Portanto, a inibição 
combinada do receptor de angiotensina e da neprilisina é 
superior a inibição isolada do SRAA.

TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO 
CARDÍACA

A insuficiência cardíaca é conhecidamente associada 
com diversas anormalidades da condução. 

Os atrasos de condução, descritos em cães em 1925,48 
e compreendidos após a quantificação da função segmentar 
na década de 80, favorecem o enchimento ventricular su-
bótimo, a redução da contratilidade ventricular, o aumento 
da duração da regurgitação mitral e o movimento paradoxal 
anômalo do septo interventricular.49

A estimulação biventricular e a consequente terapia de 
ressincronização cardíaca (TRC) melhora a sincronia cardíaca 
com a indução de um padrão de ativação diferente do BRE, 
com a ativação ventricular direita iniciando do ápice em dire-
ção à base, retardando a estimulação do septo interventricular 
e da base do ventrículo direito em relação à parede livre do 
ventrículo esquerdo.50 

Além da sincronia mecânica e da melhora da pressão 
de pulso, observa-se uma melhora na função dos miócitos, 
devido a uma regulação positiva dos receptores beta,51 ocorre 
um aumento regional da heterogeneidade da expressão 
gênica nos pacientes com resposta à TRC,52 com aumento 
da carboxilação do piruvato e da oxidação de aminoácidos 
de cadeia ramificada, aumentando a fosforilação oxidativa 
na mitocôndria.53 Por fim, uma associação entre microRNA 
circulantes e resposta à TRC vem sendo discutida.54   

Apesar da estimulação biventricular ter sido descrita em 
1979, somente em 1987 se formou o conceito como TRC 
para insuficiência cardíaca e, anos depois, demonstrada sua 
capacidade na melhora da função do ventrículo esquerdo e 
na capacidade funcional.55 Em 2001, os estudos MUSTIC e 
PATH-HF foram os primeiros a testar a segurança e a eficácia 
da TRC, demonstrando melhora no teste da caminhada de 
6 minutos, na qualidade de vida e no pico de consumo de 
oxigênio (VO2). Vários estudos têm demonstrado remodela-
mento ventricular reverso através da TRC.12,13

Pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção ven-
tricular apresentam maior risco de morte súbita – 6-9 X 
quando comparados a população normal – sendo a principal 
causa de morte nos pacientes com insuficiência cardíaca.56 
No início do século XXI, diversos estudos evidenciaram o 
benefício para a prevenção secundária e primária de morte 
súbita nos pacientes com fração de ejeção diminuída, tendo 
grande impacto clínico os estudos MADIT II, DEFINITE, e 
SCD-HeFT.57 A partir destes trabalhos, a AHA/ACCF re-
comendam o implante profilático destes dispositivos em 
pacientes isquêmicos com fração de ejeção ≤35%, classe 
funcional II ou III, >40 dias pós infarto agudo do miocárdio 
com expectativa de vida >1 ano e terapia médica otimizada 
(TMO) (nível de evidência A), assim como em pacientes 
com fração de ejeção <30% classe funcional I, 40 dias 
após infarto agudo do miocárdio, expectativa de vida >1 
ano e TMO (nível de evidência B).

A adição de TRC ao cardiodesfibrilador implantável 
(TRC-D) foi primeiramente estudada pelo MIRACLE-ICD, 
no qual os pacientes em uso de TMO foram randomizados 
para TRC ativada e desativada. Após seis meses houve 
melhora na qualidade de vida e na classe funcional no 
grupo da TRC. Com a comparação entre a TRC e a TRC-D 
com o TMO, e a TMO com a TRC, os estudos COMPANION 
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e CARE-HF13 mostraram diferença significativa quanto ao 
desfecho duro e estabeleceram a TRC como tratamento 
de pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 
III e IV, diminuição da fração de ejeção, e QRS alargado.58 
Somado a estes estudos, os trabalhos MADIT-CRT, RE-
VERSE e RAFT construíram a evidência para o uso de 
TRC em estágios ainda mais precoces da insuficiência 
cardíaca,59 e configuram as bases das atuais diretrizes na 
indicação de TRC.

ALVOS INOVADORES 
O conhecimento mais abrangente das vias fisiopatológi-

cas clássicas, como do SRAA, continua sendo um dos focos 
da pesquisa translacional em insuficiência cardíaca. Estudos 
têm sido publicados com intuito de estabelecer novos alvos 
terapêuticos, como por exemplo, as vias de conversão da 
Ang II independentes da ECA.32

A aplicação da farmacogenética no contexto da insufi-
ciência cardíaca possui perspectivas promissoras, embora 
os resultados até então publicados sejam inconsistentes.60 
Os principais genes estudados envolvem os receptores beta 
1, beta 2, alfa 2 e o SRAA.60 Seu racional está em estabelecer 
padrões genéticos que auxiliem na escolha terapêutica mais 
eficaz, segura e em dose otimizada.60 

Os microRNAS atuam na regulação da expressão gênica 
pós-transcripcional através de ligação com vários sítios de 
RNA mensageiro e, desta forma, modulam diversos pro-
cessos do metabolismo celular.61 O papel dos microRNAS 
nos processos fisiopatológicos são objeto de estudo com 
fins diagnóstico, prognóstico e terapêutico,62 por meio da 
manipulação farmacológica de sua expressão.63 

A disfunção mitocondrial está intimamente envolvida na 
hipertrofia e disfunção ventricular. A manutenção da biogê-
nese dessa organela, assim como a redução de espécies 
reativas de oxigênio são dois alvos terapêuticos promissores. 
O desenvolvimento de antioxidantes mitocondriais, como o 
MitoQ, mostrou ser benéfico na proteção contra injúria is-
quêmica e pressórica em modelos animais; estudo de fase II 
está em andamento.64

CONCLUSÕES
A insuficiência cardíaca é um bom exemplo de sucesso 

no que diz respeito ao progressivo entendimento da sua 
fisiopatologia e mudanças de alvos terapêuticos e manejo 
ao longo dos anos que resultaram em expressiva diminuição 
de mortalidade e outros desfechos clínicos relevantes. O 
domínio do conhecimento do sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona e do sistema simpático e suas implicações 
na progressão do remodelamento ventricular (grande de-
terminante na patogênese desta doença) levou ao uso 
universal de inibidores da ECA e beta bloqueadores - com 
esta combinação se observou redução de mortalidade em 
torno de 50% de pacientes com insuficiência cardíaca. 
Na sequência, o advento da terapia de ressincronização 
cardíaca também influenciou sobremaneira o manejo de pa-
cientes que tivessem critérios específicos para seu uso. Por 
fim, a chegada do composto sacubitril/valsartan traz ainda 
um outro enfoque pois dados indicam que este composto 
possa substituir com vantagem os inibidores da ECA ao 
bloquearem de maneira eficaz e segura a degradação de 
peptídeos natriuréticos, sem prejuízo do bloqueio do SRAA. 
Embora muito progresso tenha havido no conhecimento 
da fisiopatologia da insuficiência cardíaca e consequentes 
melhorias no seu tratamento, alvos futuros continuam sendo 
objeto de pesquisa experimental envolvendo alvos molecu-
lares, microRNAs e rotas de sinalização celulares buscando 
aumentar o armamentarium terapêutico ainda necessário 
para o controle desta condição clínica tão prevalente.
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ESTRESSE OXIDATIVO COMO MECANISMO COMUM A 
VÁRIAS DOENÇAS VASCULARES: UMA ANÁLISE CRÍTICA

OXIDATIVE STRESS AS A MECHANISM COMMON TO SEVERAL 
CARDIOVASCULAR DISEASES: A CRITICAL ANALYSIS

RESUMO
Estresse oxidativo é um conceito em evolução. Muito mais do que um simples desba-

lanço entre oxidantes e antioxidantes, representa um desequilíbrio de vias de sinalização 
celular redox. Sinalização redox envolve a produção de espécies reativas de oxigênio, 
radicalares e não radicalares, assim como vias não radicalares de oxidação por dois 
elétrons. Está claro que essas espécies podem ser produzidas por mecanismos enzimá-
ticos ancestrais e ubíquos e, portanto, não representam acidentes, tendo vários efeitos 
fisiológicos benéficos. Novas vias de sinalização redox têm sido descritas, com ênfase 
no papel de peroxiredoxinas, outras tiolproteínas e estados intermediários de oxidação 
de tióis. Estes fatos levaram à necessidade de reavaliar a definição e a abrangência do 
conceito de antioxidantes. Apesar da ineficácia dos estudos clínicos com antioxidantes 
clássicos, há novas perspectivas, que incluem inibidores de enzimas, geradores de geram 
oxidantes, como NADPH oxidases e vias mitocondriais. Além disso, o uso de flavonóides 
e compostos relacionados, capazes de ativar vias horméticas de proteção antioxidante, 
é um caminho importante. Esses fatos indicam que a ciência da área deve entrar em um 
novo ciclo de estudos para testar novas intervenções clínicas resultantes desses avanços.

Descritores: Estresse oxidativo; Endotélio vascular; Antioxidantes.

ABSTRACT
Oxidative stress is an evolving concept. Much more than a simple imbalance between 

oxidants and antioxidants, it represents an imbalance of the cellular redox signaling pathways. 
Redox signaling involves the production of reactive oxygen species, both radicular and 
non-radicular, as well as non-radicular two-electron oxidation pathways. It is clear that these 
species can be produced by ancestral and ubiquitous enzymatic mechanisms, therefore 
they do not represent accidents, and have various beneficial physiological effects. New 
redox signaling pathways have been described, with emphasis on the role of peroxiredoxins, 
other protein thiols, and intermediary states of thiol oxidation. These facts have created 
a need to reassess the definition and scope of the concept of antioxidants. Despite the 
inefficiency of clinical studies with classic antioxidants, there are new perspectives, which 
include oxidant-producing enzyme inhibitors, such as NADPH oxidases and mitochondrial 
pathways. Furthermore, the use of flavonoids and related compounds, capable of activating 
hormetic pathways of antioxidant protection, is an important route. These facts indicate that 
the science in the area should enter a new cycle of studies, testing new clinical interventions 
resulting from these advances.
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Poucos conceitos em ciência tiveram difusão tão rápida 
e ubíqua como a ideia de estresse oxidativo aplicada à gê-
nese de doenças. O conceito de estresse oxidativo traduz 
metaforicamente a idéia de que um excesso de oxidantes 
em relação às defesas antioxidantes induz lesão oxidativa 
a vários componentes moleculares de sistemas biológicos, 
incluindo lípides, proteínas, acúcares, etc..1-3 No entanto, 
este conceito está em evolução contínua, em paralelo com 

o significativo avanço científico da área, e o termo é hoje 
questionado quanto à sua capacidade de contextualizar 
adequadamente a ciência da área.3 O objetivo deste artigo é 
analisar criticamente o conceito de estresse oxidativo em pers-
pectiva com seu envolvimento em doenças cardiovasculares 
e com os significativos progressos que ocorreram da área.  

O entendimento mais aprofundado dos mecanismos 
de estresse oxidativo tem sido um avanço relevante, capaz 
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de explicar as várias dificuldades associadas à ineficácia 
de estudos prévios com antioxidantes clássicos, porém ao 
mesmo tempo abrindo perspectivas relevantes para novos 
conceitos em mecanismos de sinalização celular passíveis 
de manipulação terapêutica. No sistema vascular, em par-
ticular, a biologia da célula reflete de modo muito próximo 
o comportamento fisiológico do órgão e neste sentido a 
sinalização redox em células endoteliais, musculares lisas 
e adventiciais têm fortes implicações na fisiopatologia do 
sistema. Com efeito, disfunção endotelial é fundamentalmente 
uma disfunção da sinalização redox.3-6 Este fato indica que a 
ineficácia dos estudos clínicos com antioxidantes não decorre 
da não-importância de vias redox no sistema  cardiovascular.

Um ponto de inflexão na área foi a ineficácia dos es-
tudos clínicos com antioxidantes clássicos em doenças 
cardiovasculares.5 Este aspecto não diferiu dos resultados 
negativos em outras áreas como câncer, doença metabólica 
e neurodegeneração. Estes estudos negativos indicaram 
uma inadequação do modelo simplista de que a disfunção 
celular redox é desequilíbrio plano entre oxidantes e antio-
xidantes. Estes fatos forçaram um retorno ao estudo de 
aspectos básicos da bioquímica, biologia celular e fisiologia 
de processos redox.

O estudo de modelos celulares e animais geneticamente 
modificados e a melhora dos métodos de detecção de oxidan-
tes mostrou conclusivamente que a produção de oxidantes 
é um evento fisiológico que não ocorre “por acidente”.  De 
fato, em sintonia com esse conceito, foram caracterizados 
no âmbito fisiológico e molecular vários sistemas enzimáticos 
geradores de espécies reativas de oxigênio (EROS). Um dos 
principais, não só do ponto de vista quantitativo mas pela 
crescente importância em fisiopatologia, é a cadeia trans-
portadora de elétrons mitocondrial. A produção de EROS 
por este sistema tem sido implicada em vários estágios da 
aterosclerose,7-9 bem como em doenças metabólicas asso-
ciadas, inflamação e câncer. EROS geradas por disfunção 
mitocondrial regulam processos como adaptações metabó-
licas, sobrevivência celular, apoptose, senescência e auto-
fagia.9 Mais recentemente, a proximidade física e interação 
molecular entre a mitocôndria e o retículo endoplasmático 
tem sido demonstrada de modo mais evidente. A interação 
mitocôndria/retículo endoplasmático é relevante à fisiopato-
logia dos processos envolvendo o retículo endoplasmático, 
por exemplo, estresse do retículo associado a inflamação e 
dislipidemia.10  Outro sistema enzimático relevante à produção 
de EROS é a família NOX das NADPH oxidases.11-14 Estes 
complexos enzimáticos são dedicados à produção de EROS 
localizada em subcompartimentos celulares específicos, com 
eminente finalidade de promover sinalização celular. Nox(es) 
estão implicadas na fisiopatologia de várias doenças, inclusive 
cardiovasculares.12-13 Alguns exemplos incluem complica-
ções da hipertensão arterial e remodelamento vascular.15  
Nox(es) estão também intimamente relacionadas à fisiologia 
e fisiopatologia do retículo endoplasmático e pelo menos a 
Nox4 tem evidenciado papel relevante na geração de EROS 
durante estresse do retículo.14 Estudos recentes indicam a 
ancestralidade de Nox NADPH oxidases, com um precursor 
bem caracterizado em bactérias.16

A existência de sistemas enzimáticos ancestrais e ubíquos 
geradores de ROS, bem como de um sistema específico 

de antioxidantes enzimáticos, indica um papel fisiológico 
importante desses intermediários. De fato, inúmeros pro-
cessos fisiológicos celulares dependem da produção de 
EROS controlada, em fluxos relativamente baixos e loca-
lizada em compartimentos celulares específicos. Alguns 
exemplos incluem proliferação celular, migração, autofagia 
e sobrevivência celular, que são processos fundamentais ao 
desenvolvimento embrionário, reparação tecidual, controle 
fisiológico da estrutura vascular, eliminação de células irre-
versivelmente lesadas e muitos outros.3 Um exemplo bem 
conhecido, dentre os primeiros a serem identificados, é o 
papel de EROS na defesa antimicrobiana de fagócitos por 
ação do complexo enzimático hoje conhecido como Nox2.11-14 
Outro exemplo importante é o enovelamento proteico no 
retículo endoplasmático, no qual peróxido de hidrogênio 
(H2O2) pode ser gerado por alguns sistemas e ao mesmo 
tempo utilizado por outras enzimas para promover oxidação 
da proteína nascente, com formação de pontes dissulfeto 
essenciais à função da maioria das proteínas.14,17 Assim, o 
envolvimento de EROS em doenças não decorre simples-
mente do fato de estas espécies terem sido produzidas, mas 
de um desequilíbrio na sua produção, i.e., excesso locali-
zado, via metabólica não fisiológica, ou a natureza química 
da espécie. Quanto a esta última, deve-se ressaltar que o 
termo EROS é uma abstração que denota essencialmente 
um desconhecimento da real espécie a ser designada, mas 
de fato envolve intermediários com características físico-quí-
micas e reatividades bastante distintas, que não podem ser 
enxergados como uma “espécie única” do ponto de vista 
fisiológico.18,19 Por exemplo, o peróxido de hidrogênio (H2O2) 
é uma espécie não radicalar e não eletricamente carregada, 
essencialmente permeável a membranas celulares, com 
propriedades pró-oxidantes geralmente fracas no cenário da 
biologia celular. Superóxido (O2-.) é uma espécie radicalar 
(isto é, tem um elétron desemparelhado na última camada), 
geralmente um redutor fraco, pobremente oxidante e não 
permeável a membranas exceto por canais aniônicos, já 
que em pH fisiológico é um ânion. Óxido nítrico (NO.), um 
radical livre de grande importância na regulação vascular, é 
também pouco reativo para biomoléculas, no entanto tem 
reatividade muito rápida e favorável com superóxido, gerando 
espécies bastante reativas como peroxinitrito (ONOO-) e o 
radical NO2., capazes de oxidar e/ou nitrar biomoléculas.

Estes fatos, em conjunto, levaram ao desenvolvimento 
e caracterização do conceito de sinalização redox.1-3,18,19 
Esta pode ser entendida como a transdução de sinais de 
processos celulares nos quais os elementos integrativos são 
reações de transferência de elétrons envolvendo radicais 
livres ou espécies relacionadas, metais ativos em sistemas 
redox (ex: ferro, cobre, etc) ou equivalentes redutores. Um 
exemplo de equivalente redutor é o átomo de hidrogênio 
(que tem um próton e um elétron) doado por substratos 
redutores como o NADPH, glutationa reduzida (GSH) ou 
tiol-proteínas (RSH). Um atributo primário da sinalização redox 
é sua estreita dependência da cinética e termodinâmica da 
transferência de elétrons. Ao mesmo tempo, fatores bioló-
gicos como a natureza das fontes enzimáticas de radicais 
livres, a subcompartimentalização celular das mesmas e 
interação com outras proteínas são determinantes cruciais 
dos sinais redox efetores. A distinção entre processos redox 
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sinalizadores e tóxicos nem sempre é óbvia e vários efeitos 
benéficos de oxidantes têm sido cada vez mais descritos, 
conforme comentado acima. Desta forma, estresse oxidativo 
pode ser redefinido como um desbalanço pró-oxidante capaz 
de induzir essencialmente um desequilíbrio da sinalização 
redox, acompanhado ou não de lesão a biomoléculas.2,3 
Uma outra forma de entender estresse oxidativo é enxergá-lo 
como a perda da modularidade da sinalização redox, como 
proposto por nosso grupo.3  Estudos recentes têm também 
identificado uma nova situação denominada estresse redutor, 
no qual o acúmulo de compostos reduzidos (por exemplo 
glutationa reduzida, GSH) é tóxico à célula, por exemplo, 
por induzir estresse do retículo endoplasmático ao dificultar 
o enovelamento proteico em ambiente redutor. Estresse 
redutor é responsável por miocardiopatia em certos tipos 
de mutação gênica.20

AVANÇOS RECENTES EM 
SINALIZAÇÃO REDOX

A ineficácia dos estudos clínicos com antioxidantes clás-
sicos e o avanço da investigação na área levaram ao estudo 
aprofundado de mecanismos de sinalização redox. Neste 
sentido, serão comentados resultados envolvendo duas 
frentes de estudo.

Um progresso significativo na área tem sido a caracte-
rização de vias não radicalares de sinalização redox. Estas 
envolvem espécies capazes de exercer oxidação por dois 
elétrons (não formando, assim, um radical livre interme-
diário). Estas vias podem envolver o próprio peróxido de 
hidrogênio, mas incluem também hidroperóxidos lipídicos, 
aldeídos, quinonas, peroxinitrito e dissulfetos.2,3,18,19,21 Estas 
vias convergem para alvos regulatórios em tiol-proteínas (isto 
é proteínas contendo grupos tiol SH, geralmente associadas 
ao aminoácido cisteína) e são controladas por tiorredoxinas, 
glutationa (GSH) e pela própria cisteína.  Vias não-radicalares 
têm sido cada vez mais implicadas em sinalização redox e 
é importante notar que estas vias provavelmente não são 
sensíveis a antioxidantes dirigidos especificamente a vias 
radicalares, como p.ex. as vitaminas antioxidantes.21 Neste 
sentido, tiolproteínas têm sido cada vez estudadas pela sua 
capacidade de apresentar modificações redox reversíveis 
em sua estrutura.20 Tiolproteínas, ao lado de metaloproteínas 
(não discutidas aqui) são verdadeiros “receptores redox” 
destinados à transdução fisiológica de sinais celulares. Estas 
famílias de proteínas conferem especificidade à sinalização 
redox e os exemplos incluem proteínas-alvo incluem como 
quinases, fosfatases, fatores de transcrição, receptores, 
moléculas de adesão e proteases. Neste contexto, foram 
caracterizados novos estados intermediários de oxidação 
de tióis (por exemplo, ácido sulfênico - SOH), sugerindo 
uma especificidade bioquímica até então não comprovada.6 
(Figura 1) Juntamente com os tióis não proteicos, por exemplo 
o sistema glutationa (presente em grande concentração no 
citosol, cerca de 1-2 milimolar), formam uma rede integrada 
de sinalização que pode ser modificada por intermediários 
radicalares, mas não necessariamente os envolve. Dentre 
as tiolproteínas mais estudadas recentemente, destacam-
-se as peroxiredoxinas, que têm como particularidade uma 
alta concentração intracelular e uma alta reatividade para 
peróxido de hidrogênio, ao contrário da maioria da outras 

tiolproteínas.20, 22 Muito mais do que simples “sequestradores 
de peróxido de hidrogênio”, peroxiredoxinas são propostas 
como sensores redox capazes de sofrerem oxidação pelo 
peróxido e transferir tais equivalentes oxidantes a outras 
proteínas-alvo -  um novo conceito de grande importância 
fisiopatológica.20 Outra família importante é a tiorredoxina, 
que inclui subfamílias como as dissulfeto isomerase proteicas 
(PDIs), bastante estudadas em nosso grupo e envolvidas em 
enovelamento proteico e sinalização redox, com efeitos im-
portantes na organização do citoesqueleto e remodelamento 
vascular pós-lesão.15,23-25

Outra frente de estudo importante tem sido a identificação 
de sistemas moleculares antioxidantes ativados por oxidantes 
(Nrf2 e FOXO), capazes de gerar sinais celulares protetores 
antioxidantes. Estes fatores de transcrição são capazes de 
ativar genes que codificam várias proteínas antioxidantes e 
geram, assim, a possibilidade de que estímulos pró-oxidantes 
leves possam induzir defesas antioxidantes.

ANTIOXIDANTES: UMA REAVALIAÇÃO
O uso de antioxidantes na prevenção de doenças, 

aqui focadas no sistema cardiovascular, é um tópico 
extremamente controverso. Os avanços discutidos acima, 
em paralelo, mostram claramente que a definição usual e 
a aplicabilidade dos antioxidantes clássicos necessita ser 
reavaliada. Neste sentido, a própria definição de antioxi-
dante1 deve ser repensada na direção de não ser apenas 
um grupo de intervenções capazes de prevenir a geração 
ou remover intermediários oxidantes. Antioxidantes devem 
antes de mais nada ser capazes de restaurar o equilíbrio 
da sinalização redox.3 Pode-se imaginar que esta última 
tarefa é bem mais complexa e dependente de mecanis-
mos finos de controle e hoje não é mais surpreendente 

Um modelo clássico de sinalização redox envolve a ini-
bição da ativação de fosfatases proteicas por oxidantes como 
peróxido de hidrogênio (H2O2) ou peroxinitrito (ONOO-). 
A manutenção das cisteínas reguladoras no estado reduzido (RSH) 
associa-se à enzima ativa, capaz de inibir a fosforilação de substratos 
associados, por exemplo à proliferação celular e inflamação. A oxidação 
das cisteínas a ácido sulfênico (RSOH) gera inativação da fosfatase, 
com persistência do sinal mitogênico e inflamatório. Este é um processo 
fisiológico normal de transdução de sinais celulares. No entanto, se a 
produção de oxidantes for intensa, persistente, ou mal-localizada, pode 
gerar excesso de sinais mitogênicos e inflamatórios, por exemplo, de-
finindo um estado de estresse oxidativo. É o que acontece na aterosclerose 
e em inúmeros tipos de câncer.

Figura 1. Modelo de sinalização redox.
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que a estratégia envolvendo os antioxidantes clássicos 
tenha sido pouco eficaz.

Está claro que os resultados dos melhores estudos bem 
controlados e conduzidos têm sido uniformemente negativos 
quanto ao uso de vitaminas, compostos sequestradores de 
ROS em geral e suplementos alimentares relacionados.5,6  
As razões para a negatividade desses estudos clínicos 
com antioxidantes incluem: a) efeitos benéficos de vários 
processos oxidantes; b) os antioxidantes disponíveis são 
pouco específicos, pouco biodisponíveis no local de geração 
do oxidante e são dirigidos em boa parte para antagoni-
zar intermediários radicalares, que não necessariamente 
estão envolvidos em todas as vias redox patológicas; c) 
processos redox dependem tanto de oxidação como, em 
alguns casos, redução; d) certos antioxidantes exibem um 
efeito pró-oxidantes dependente da concentração;  e) os 
estudos clínicos com antioxidantes podem ter seleciona-
do pacientes com doença vascular estabelecida, pouco 
responsiva a tratamentos. É relevante acrescentar que o 
remodelamento vascular strictu sensu tem se mostrado 
um fenômeno bastante responsivo a intervenções redox e 
nosso grupo propôs um modelo “biomecânico-redox” de 
remodelamento vascular.15

É particularmente importante notar que o uso indiscrimi-
nado de suplementação antioxidante não parece ser isento 
de riscos e pelo menos dois recentes estudos experimentais 
bem conduzidos26,27 mostraram que antioxidantes comuns 
podem acelerar o crescimento e metastatização do câncer. 

É importante enfatizar que esta discussão diz respeito 
apenas à suplementação farmacológica de antioxidantes 
e não à modulação do equilíbrio redox proporcionada por 
alimentação, exercício moderado e estilos de vida saudáveis. 
Para estes, existe substancial evidência indicativa de efeito 
protetor. No entanto, este mecanismo protetor é multifatorial 
e não dependente apenas da melhora da sinalização redox. 
O estudo de novas intervenções antioxidantes  tem mostra-
do várias possibilidades. Uma das principais estratégias é 
tentar inibir a produção enzimática de oxidantes, mediante 
intervenções farmacológicas ou moleculares destinadas a 
inibir NADPH oxidases ou, em particular, na modulação da 
função mitocondrial, incluindo antioxidantes dirigidos espe-
cificamente à mitocôndria. Outra linha de estudo é centrada 
em compostos doadores de óxido nítrico. 

Ainda, há grande interesse no desenvolvimento de fár-
macos que mimetizam produtos naturais como flavonoides 
e outros compostos. Neste sentido, um conceito emergente 
é o da hormese redox, que consiste na indução de defesas 
antioxidantes endógenas mediante um desafio oxidante 
não-letal.28 Este parece ser o mecanismo de ação de vários 
produtos naturais tidos como antioxidantes flavonoides, 
porém cuja ação in vivo não é antioxidante direta e sim via 
mecanismo hormético. Este é o caso do resveratrol, ácido 
lipóico, sulforafane e inúmeros outros produtos relaciona-
dos.28 O treinamento físico é sob vários ângulos uma via de 
hormese redox. De fato, a administração maciça de antioxi-
dantes imediatamente antes de uma sessão de treinamento 

físico abole os efeitos condicionantes desse treinamento.29 
Assim, o consumo de flavonoides ou exercício físico ativam, 
respectivamente por vias diretas ou por meio de um desafio 
oxidante, vias moleculares antioxidantes protetoras, causando 
um efeito final antioxidante. Estas vias protetoras incluem os 
fatores de transcrição Nrf2 e FOXO, discutidos acima, que 
se ligam a sequências promotoras em genes que codificam 
várias proteínas antioxidantes.

CONCLUSÃO
Apesar da aparente estagnação do campo de estudo de 

processos redox em doença cardiovascular, proporcionada 
pela ineficácia dos estudos clínicos com antioxidantes, a 
área continua extremamente dinâmica e tem apresentado 
progressos notáveis no entendimento dos mecanismos de 
sinalização. Estes avanços têm forçado a redefinições básicas 
e reavaliação de conceitos. (Figura 2) Após um período de 
retorno à bancada e estudos básicos, é possível prever um 
novo ciclo de desenvolvimentos que deverão gerar estudos 
clínicos visando utilizar o importante efeito biológico de pro-
cessos redox como arma terapêutica.

Estresse oxidativo contribui para a fisiopatologia de doenças não apenas 
como um simples desbalanço entre a produção e remoção de oxidantes 
tóxicos para componentes celulares, porém como um desequilíbrio em 
vias de sinalização envolvendo espécies reativas de oxigênio (EROS) 
produzidas enzimaticamente. Antioxidantes não são meros neutralizadores 
desses oxidantes, porém em vários casos podem ser substâncias que 
induzem um estresse leve, gerando defesas antioxidantes endógenas 
(por exemplo, fatores de transcrição Nrf2 e FOXO), um fenômeno co-
nhecido como hormese.

Figura 2. Sumário dos principais conceitos discutidos nesta revisão.
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REVISÃO/REVIEW

RESUMO
Por cerca de 15 anos, o Implante Transcateter Valvar Aórtico (TAVI) passou por 

avanços tecnológicos, adquiriu experiência acumulada e tornou-se alternativa à cirur-
gia convencional. A principal indicação é a estenose aórtica degenerativa do idoso. 
Evidências atuais foram ampliadas para aqueles de risco intermediário e se tornaram 
mais robustas nos pacientes de alto risco e inoperáveis. Em situações específicas, como  
valva aórtica bicúspide, regurgitação aórtica pura, pacientes de baixo risco e bioprótese 
cirúrgica degenerada, os resultados ainda não são totalmente previsíveis, mas muito 
promissores. Os tipos de dispositivos atualmente liberados para uso clinico são divididos 
em: da geração inicial e os da nova geração, assim como em auto expansível, balão 
expansível e expansível mecanicamente. O sítio de acesso preferencial na atualidade é 
a via transfemoral. Outras alternativas de acessos também têm se mostrado viáveis e 
confiáveis. As principais complicações são vasculares, eventos neurológicos, distúrbios 
de condução e regurgitação paravalvar. Apesar da baixa incidência, a ruptura aórtica e 
a oclusão coronária são uma fonte de maior interesse, devido ao seu potencial impacto 
na morbimortalidade. A realização mais recente do procedimento em pacientes mais 
jovens faz necessária mais atenção à questões referentes à durabilidade e ao risco de 
trombose. Embora o TAVI ainda possa ser um procedimento complexo, após atingida 
experiência, existe a tendência de migração para uma abordagem mais simplificada 
com segurança. A seleção do paciente deve, idealmente, ser feita por uma equipe 
multidisciplinar e uma completa avaliação por imagem, em que a angitomogradia é 
imprescindível, mandatória.

Descritores: Implante de prótese aórticas; Estenose da valva aórtica, Insuficiência da 
valva mitral.

ABSTRACT
For around fifteen years, Transcatheter Aortic Valve Implant (TAVI) has undergone 

technological advances, acquired accumulated experience, and become an alternative 
to conventional surgery. The main indication is degenerative aortic stenosis in the elderly 
patient. Current evidence has been extended to those with intermediate risk, and has 
become more robust in high-risk and inoperable patients. In specific situations, such 
as bicuspid aortic valve, pure aortic regurgitation, low-risk patients, and degenerated 
surgical bioprosthesis, the results are not totally predictable, but are very promising. The 
types of device currently released for clinical use are divided into first generation and new 
generation devices, and into auto-expandable, balloon-expandable, and mechanically-ex-
pandable. The preferential access site is currently the transfermoral route. Other access 
alternatives have also proven viable and reliable. The main complications are vascular, 
neurological events, conduction disturbances, and paravalvular regurgitation. Despite 
their low incidence, aortic rupture and coronary occlusion have attracted greater interest 
due to their potential impact on morbimortality. The more recent use of the procedure in 
younger patients raises issues related to durability and the risk of thrombosis. Although 
TAVI is still a complex procedure, after gaining experience, there is a tendency to move 
towards a more simplified, safer approach. The patient selection should ideally be car-
ried out by a multidisciplinary team, and a complete imaging assessment that includes 
angiotomography is absolutely essential.

Keywords: Heart valve prothesis implantation; Aortic valve stenosis; Mitral valve insufficiency.
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INTRODUÇÃO
A realização do primeiro procedimento de TAVI no mundo 

data do ano de 2002. Na ocasião, o professor Alain Cribier 
demonstrou ser possível corrigir uma grave estenose aórtica 
em um paciente criticamente enfermo, com implante de uma 
prótese sem abertura do tórax ou necessidade de circulação 
extracorpórea.1 Desde então, a técnica passou por inúmeros 
avanços tecnológicos, teve rotinas estabelecidas e foi sim-
plificada. Hoje, com penetração global e grande experiência 
acumulada, tornou-se alternativa à cirurgia convencional. 
Nos últimos 15 anos mais de 350.000 procedimentos foram 
realizados por cerca de 70 países.2

INDICAÇÕES 
A principal indicação do TAVI é a estenose aórtica dege-

nerativa do idoso. De acordo as diretrizes da American Heart 
Association (AHA), American College of Cardiology (ACC) 
e Society of Thoracic Surgery (STS) a indicação para TAVI 
passou a ser (Classe I; Nível de Evidência A) em pacientes 
de alto risco e também como opção de tratamento para risco 
intermediário (Classe IIa; Nível de Evidência B).3 As diretrizes 
europeias seguem a mesma tendência. Corroboram a indica-
ção em caso de escore de risco cirúrgico intermediário a alto 
(STS ou EuroSCORE > 4%) e especialmente nos pacientes 
idosos e inoperáveis (Classe I; Nível de Evidência B).4

Os recentes resultados publicados nos ensaios clíni-
cos PARTNER25 e SURTAVI6 foram determinantes para a 
expansão das indicações para pacientes sintomáticos de 
risco intermediário, ambos com definição de risco baseada 
na aplicação do escore STS e chance de mortalidade em 
30 dias. O primeiro, realizado com amostra de 2032 pa-
cientes em 57 centros no Canadá e EUA, mostrou o TAVI 
ser não inferior comparado a cirurgia convencional com 
respeito à morte por qualquer causa e AVC incapacitante 
em dois anos de seguimento.5 O segundo, publicado 
este ano, multicêntrico, com amostra de 1746 sujeitos, 
corroborou os achados com o mesmo desfecho primário. 
Dentre as possíveis complicações, no grupo TAVI foram 
observadas maiores taxas de regurgitação aórtica residual 
e necessidade de implante de marcapasso. Já o grupo 
cirurgia convencional foi associado com mais frequência 
injúria renal aguda, fibrilação atrial e necessidade de 
transfusão sanguínea.6

As evidências que suportam a expansão das indica-
ções para pacientes de baixo risco e mais jovens ainda são 
limitadas. Sobretudo por lacunas no conhecimento referen-
tes à durabilidade das próteses. Nestes subgrupos, ainda 
prepondera a indicação de cirurgia aberta convencional 
(Classe I; Nível de Evidência B). Estão em andamento os 
estudos PARTNER 3 e Evolut Low Risk trial para tentar elucidar 
estas questões. Até o presente momento, as evidências mais 
sólidas se baseiam nos resultados do estudo NOTION.7 Este 
abrangeu 280 pacientes com mais de 70 anos, 82% eram 
de baixo risco, em três centros nórdicos. Não foi encontrado 
significância estatística no desfecho primário (todas as cau-
sas de mortalidade, AVC ou IAM) entre TAVI versus cirurgia 
convencional em dois anos de seguimento (15,8% vs. 18,8%, 
p= 0,43). As complicações foram similares às descritas nos 
estudos de risco intermediário.

INDICAÇÕES ESPECÍFICAS

Valva Aórtica Bicúspide
A estenose de valva aórtica bicúspide possui incidência 

maior em jovens. Idosos com mais de 80 anos correspondem 
a cerca de 20% dos casos cirúrgicos.8

Algumas características anatômicas próprias desta pato-
logia, como a forma ovalada do anel, tamanho e calcificação 
desigual de folhetos, conferem resultados menos previsíveis 
para uso de TAVI.

Em estudo com dispositivo de nova geração foi encon-
trado uma maior incidência de mal posicionamento da valva 
(7,2%) e maiores taxas de regurgitação paravalvar de grau 
moderado a severa que determinaram a necessidade de no-
vas intervenções.8 Resultados recentes registraram com mais 
frequência injúria do anel aórtico, necessidade de segundo 
implante da valva e taxas maiores de leak paravalvar de grau 
moderado e/ou severo.9 Em suma, anatomia bicúspide não 
é fator de exclusão, porém deve ser analisada com mais 
cuidado antes da indicação do procedimento.

Regurgitação Aórtica
Na atualidade, os dados são limitados para avaliar se-

gurança e eficácia nos pacientes com regurgitação aórtica 
pura. Sua aplicação, mesmo naqueles de alto risco cirúrgico 
é off-label. A maioria dos dispositivos globalmente aprovados 
até o momento são destinados especificamente para trata-
mento de estenose aórtica degenerada. Ainda indisponível 
no Brasil e em investigação nos Estados Unidos, a JenaValve 
(JenaValve, Alemanha) é a única que possui o certificado de 
aprovação na Comunidade Europeia (CE mark) para uso 
em pacientes de alto risco, sendo esta ainda implantada 
exclusivamente pela via transapical.10

A ausência de anel e folheto valvar aórtico calcificado 
em pacientes com regurgitação pura conferem maior risco 
para embolização e migração da valva. Entretanto, neste 
cenário, estudos mais recentes vêm demonstrando melhores 
desfechos com dispositivos de nova geração.11,12

Bioprótese Cirúrgica Degenerada
O implante de valva-in-valva transcateter (ViV), terapia 

menos invasiva para tratamento de bioprótese valvar aórtica 
degenerada, têm surgido como uma novidade.9 As valvas da 
empresa MEDTRONIC (CoreValve, Evolute R e Evolut Pro) 
e da companhia EDWARDS (SAPIEN XT e SAPIEN 3) foram 
aprovadas para uso em pacientes de alto risco. 

A degeneração estenótica da bioprótese cirúrgica e 
implantes em válvulas pequenas determinam piores desfe-
chos.13 Comparada à técnica de TAVI em valva nativa, esta 
demonstrou menor frequência de formação do leak e menor 
necessidade de implante de marcapasso, porém maiores 
taxas de oclusão coronariana e mismatch residual.

Recentemente, foram divulgados os resultados do re-
gistro Valve-in-Valve PARTNER 25 e o Estudo de uso ex-
pandido com a CoreValve.14,15 O primeiro registrou taxas 
de mortalidade em 30 dias e um ano de 2,7% e 12,4%, 
respectivamente. Já o segundo de 2,2% aos 30 dias e 
14,6% ao ano. Regurgitação aórtica moderada ou severa 
ocorreu em 3,5% dos pacientes. Fatores significativamente 
associados a maiores gradientes residuais foram tamanho 
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da válvula cirúrgica, estenose como modalidade de falha 
valvar e presença prévia de mismatch prótese-paciente.14,15

A experiência crescente mostrou que as complicações 
específicas de ViV TAVI muitas vezes podem ser prevenidas.16 
Em particular, pacientes com bioprótese cirúrgica pequena 
representam um desafio importante, já que parecem ter 
maiores gradientes residuais e maior mortalidade tardia 
do que outros pacientes submetidos ao ViV TAVI. Um im-
plante alto e dispositivos supra-anulares parecem mitigar 
parcialmente esta complicação.16 Mais recentemente, alguns 
investigadores descreveram uma técnica de fratura do anel 
de válvula bioprotética usando um balão de alta pressão 
para facilitar ViV TAVI. Essa estratégia parece permitir uma 
maior expansão da válvula transcatéter com redução dos 
gradientes transvalvares residuais.17

Estes resultados amplamente favoráveis permitem inferir 
que no futuro próximo, é provável que o TAVI possa vir a se 
tornar a opção preferencial no tratamento de bioprótese 
degeneradas e talvez também de válvulas bicúspides com 
função comprometida.

TIPOS DE DISPOSITIVOS
Os dispositivos atualmente aprovados e disponíveis para 

uso clinico são: Sapien XT e Sapien 3 (Edwards Lifesciences), 
CoreValve, EvolutTM e Evolut Pro (Medtronic), LOTUSTM valve 
(Boston Scientific), Acurate NeoTM (Symetis), PorticoTM (St. 
Jude Medical), e Allegra (New Valve Technology). O dispositivo 
LotusTM encontra-se temporariamente retirado do mercado e 
aguarda lançamento de sua nova geração, a Lotus EdgeTM. No 
Brasil existe também a prótese Inovare (Braile Biomédica) de 
produção nacional, usada na América do Sul e alguns países 
da Ásia, todavia disponível apenas para casos de acesso 
transapical. Os dispositivos da família Sapien e CoreValve 
são os mais extensamente estudados e que dispõem de um 
maior corpo de evidências clínicas disponíveis. Suas últimas 
gerações apresentam importantes implementos tecnológicos 
que permitiram sua montagem em cateteres de liberação de 
baixo perfil, possibilidade reposicionamento e ajustes mais 
precisos e maior selamento do anel valvar reduzindo as taxas 
de regurgitação residual. De acordo com seu mecanismo de 
desenvolvimento podem ser divididas em balão expansível 
(Sapien XT, Sapien 3 e Inovare), auto expansível (CoreValve, 
Evolut R, Evolut Pro, Portico, Acurate Neo e Allegra), e ex-
pansível mecanicamente (LOTUS). 

No que tange as últimas gerações de dispositivos, a 
Sapien 3 (Edwards Lifesciences) é fabricada com armação 
de cromo e cobalto e três folhetos de pericárdio bovino. Com-
parado com a geração anterior, Sapien XT, esta foi elaborada 
para melhorar a geometria (abertura de células superiores e 
fechamento de células inferiores) para um perfil de entrega 
ultra baixo (14F) e incorporou uma saia de vedação externa 
para reduzir a possibilidade de regurgitação aórtica residual. 
A Evolut R (Medtronic) é uma valva tricúspide de material pe-
ricárdico porcino suturada dentro de uma armação de nitinol 
auto-expansível. Em comparação com a geração anterior dos 
dispositivos CoreValve, esta foi redesenhada para alcançar 
uma força radial otimizada durante a liberação e permitir 
a sua recaptura parcial e reposicionamento. Isto determi-
na uma liberação mais segura e alta em relação ao plano 
valvar, reduzindo a incidência de distúrbios de condução. 

A Evolut Pro, de última geração, que recentemente obteve 
aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA) dos 
Estados Unidos, consiste na mesma plataforma que o Evolut 
R, incorporando um invólucro de tecido pericárdico porcino 
externo destinado a melhorar a vedação entre a prótese e 
o anel da aorta nativa e minimizar os leaks paravalvares.

O sistema de válvulas Lotus (Boston Scientific) consiste de 
pericárdio bovino montado e suturado em uma armação de 
nitinol trançado. Este é o único dispositivo de nova geração 
que é totalmente recapturável e reposicionável mesmo após a 
prótese ter sido totalmente implantada. Entre os dispositivos 
aprovados, esta foi associada à menor taxa de leaks para-
valveres.18 No entanto, a alta taxa de distúrbios de condução 
requerendo implante de marcapasso definitivo com este 
dispositivo (30%) continua a ser uma de suas limitações. A 
Lotus de geração mais recente EdgeTM THV (Boston Scientific) 
e o novo mecanismo de liberação (Depth GuardTM; Boston 
Scientific) foram desenvolvidos com a perspectiva de reduzir 
a frequência de distúrbios de condução. Contudo, ainda não 
existem dados clínicos robustos sobre a sua eficácia. 

A bioprótese Acurate NeoTM (Symetis) é composta de 
pericárdio porcino costurado em um stent de nitinol auto-ex-
pansível, coberto tanto externamente como internamente. O 
dispositivo inclui três arcos de estabilização para alinhamento 
axial com o anel da aorta, uma coroa superior e uma parte 
inferior que está aberta para a distribuição total na válvula 
nativa. Esta não permite a recaptura, mas tem sido demons-
trado ser extremamente estável durante a implantação.

A indústria e a tecnologia têm trabalhado e evoluído 
muito e com isso, novas opções de dispositivos já estão 
no horizonte.

VIAS DE ACESSO
Os primeiros implantes foram realizados usando abor-

dagem transeptal por via anterógrada. Depois de alguns 
anos, essa via foi abandonada em favor da abordagem 
preferencial que é a transfemoral e outras rotas alternativas 
(transapical, transaórtica, trans-subclávia, transcarotídea e 
transcaval). Uma análise precisa, guiada por angiotomografia, 
é essencial para seleção da via de acesso mais adequada 
que deve considerar a anatomia dos vasos, o perfil e ta-
manho do dispositivo escolhido para minimizar o risco de 
complicações vasculares.19 A preferência dos operadores, 
diâmetro dos acessos vasculares periféricos, expertise local, 
avaliação dos métodos de imagem e discussão dos casos 
em equipe serão os principais determinantes na escolha da 
via de acesso. 

COMPLICAÇÕES
Apesar dos avanços tecnológicos para o desenvolvimento 

dos dispositivos e técnicas de implante, assim como o maior 
número de procedimentos e a ampliação das indicações, 
potencias complicações podem ocorrer e necessitam consi-
deração e prevenção. As primeiras que emergiram com a TAVI 
foram complicações vasculares, eventos neurológicos peri 
e pós procedimento, distúrbios de condução e regurgitação 
perivalvar.2,3 Mais recentemente, a ruptura aórtica e a oclusão 
coronária, apesar da baixa.incidência, foram uma fonte de 
maior interesse devido ao seu potencial e grave impacto.11,15 
Vale observar que preocupações outras também se tornaram 
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emergentes com relação a durabilidade e risco de trombose 
já que progressivamente são realizados procedimentos em 
pacientes mais jovens e de menor risco.20-22

Complicações vasculares como sangramento, necessi-
dade de transfusão e instabilidade hemodinâmica já foram 
a maior limitação. Entretanto, melhorias nos dispositivos, na 
seleção dos pacientes e experiência fizeram destas compli-
cações algo mais raro de ocorrer. Hoje, as principais com-
plicações vasculares são sangramentos menores e injúria 
direta no vaso como dissecção e oclusão.23

Eventos cerebrovasculares são associados com alta 
morbimortalidade. Os primeiros registros encontraram taxa 
de eventos de 3,3% em 30 dias em uma metanálise com 
64 estudos envolvendo 72.318 pacientes.24  Cerca de 50% 
dos eventos ocorrem após 24 horas do procedimento, os 
outros são distribuídos durante a manipulação do cateter 
pela valva aórtica, dilatação com balão e liberação da pró-
tese. Eventos neurológicos se manifestam clinicamente 
com sinais focais ou até mesmo com isquemia silenciosa, 
a qual é detectada por ressonância magnética cerebral.2 
Estudos mais recentes registraram uma favorável tendência 
de redução na ocorrência de eventos para cerca de 2,5%, 
principalmente com o avanço dos dispositivos e experiência 
adquirida. Além disso, dispositivos protetores estão sendo 
desenvolvidos para filtrar ou desviar detritos sempre dis-
tante da circulação cerebral.25 O FDA aprovou o dispositivo 
SentinelTM (Claret Medical) para uso, porém ensaios clínicos 
não demonstraram reduções clínicas relevantes nas taxas 
de acidentes vasculares cerebrais.

Os distúrbios de condução mais encontrados são blo-
queio de ramo esquerdo e bloqueio atrioventricular total.26 
A Figura 1 demonstra que as taxas de implante de marcapas-
so definitivo são variáveis conforme o dispositivo utilizado. 
Esforços são realizados para evitar estas complicações, 
pois se associam com dissincronia e menor recuperação da 
função ventricular esquerda, chance maior de necessitar de 
marcapasso, maior tempo de hospitalização e necessidade 
de novas internações. A avaliação da anatomia valvar e a 
seleção de prótese mais adequada nem sempre minimizam 
estes efeitos. O desenvolvimento de dispositivos de segun-
da geração (particularmente Evolut R e Lotus), com a sua 
capacidade de recaptura e de reposicionamento falharam 
em resolver completamente estes problemas.18

O surgimento de leak paravalvar pode ser observado 
e é mais comum em TAVI do que cirurgia convencional.2,28 
A incidência de leak moderado a severo em dispositivos 
de primeira geração foram reportados em 12 a 21% dos 
casos28 e conforme a Figura 1 tem incidência variável entre 
os dispositivos. Esta observação merece especial atenção e 
prevenção dada a sua relação com alta morbimortalidade.29 
Os três mecanismos envolvidos para tal são a aposição in-
completa frente ao anel valvar devido a severa calcificação, 
subdimensionamento e/ou mal posicionamento da prótese. 
Em séries mais recentes, as taxas de leak diminuíram sig-
nificativamente.18 Isto se deve a uma melhor avaliação dos 
diâmetros do anel valvar pré-operatório com angiotomografia, 
capacidade de recaptura, reposicionamento e ajuste fino das 
novas próteses e pela adição de uma saia ou camada extra 
de vedação externa para preencher espaços entre a prótese 
transcateter e o anel aórtico. 

Atualmente a TAVI está sendo indicada para pacientes 
mais jovens e de risco menor. Isto torna mandatório conhecer 
aspectos e acompanhar possíveis complicações relacionadas 
à durabilidade, já que este perfil de pacientes possui uma 
expectativa de vida maior, além de um metabolismo em 
relação ao cálcio que acelera a calcificação dos folhetos, 
comparado aos que tiveram as primeiras indicações de 
TAVI. As falhas podem estar relacionadas à deterioração 
(como consequência de calcificação, pannus ou trombose) 
ou por regurgitação intraprótese (por exemplo, redução de 
mobilidade dos folhetos e/ou endocardite).20 Na série mais 
antiga da literatura, nenhum aumento significativo no gradiente 
médio ou deterioração estrutural da válvula foram relatados 
durante cinco anos de seguimento do estudo PARTNER.20 
Três outros estudos30-32 também reportaram desfechos em 
acompanhamento de até cinco anos, sendo que dois deles 
não sugerem questões importantes quanto à durabilidade, 
com gradientes transprostéticos estáveis e mantidos ao 
longo do tempo e uma taxa de disfunção de 3,4% e 4,2%, 
respectivamente, utilizando diferentes definições. 

A trombose, apesar de preocupar, continua a ser um 
evento raro conforme publicado recentemente um estudo 
observacional baseado nos registros RESOLVE e SAVORY22 
sobre a prevalência de trombose subclínica em folheto de 
pacientes submetidos à TAVI ou cirurgia convencional. Do 
total de 890 pacientes que foram analisados por angio-
tomografia, 12% tiveram trombose de folheto, sendo 4% 
dos 138 pacientes submetidos a cirurgia convencional e 
13% dos 752 que realizaram TAVI. Também foi observado 
que este evento foi menos frequente nos pacientes que 
usaram anticoagulante, comparado aos que usaram dupla 
antiagregação plaquetária (4% vs. 15%; p< 0,0001). Tanto 
os novos anticoagulantes como os cumarínicos demons-
traram ser eficazes em prevenir a trombose de folheto. De 
forma geral, a taxa de AVC não apresentou significância 
entre os pacientes, porém foi observada associação com 
maiores eventos de acidente isquêmico transitório (6% vs. 
1%; p<0.001).22 Resultados estes, que demonstraram um 
novo direcionamento na otimização da terapia farmacológica 
e que poderá melhorar a hemodinâmica valvar e resultados 
clínicos. A recomendação atual segundo as diretrizes da 
ACC/AHA 2017 é para uso de dupla antiagregação por pelos 
três meses. Dois estudos estão em andamento, GALILEO e 
ATLANTIS.  Ambos avaliam o uso dos anticoagulantes não 

Figura 1. Comparação da incidência do implante de marcapasso e 
regurgitação aórtica moderada a grave em pacientes submetidos 
a TAVI com dispositivos de nova geração.27
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vitamina K (rivaroxaban e apixaban respectivamente) para 
prevenção de trombose de folheto, o que poderá mudar 
as recomendações em um futuro próximo.

A endocardite apesar de ser pouco frequente (0,5% a 
3,1%)33 pode ser uma grave complicação. Em um registro 
multicêntrico recente que incluiu 250 casos após TAVI, a 
mortalidade hospitalar foi de 36% e a taxa de mortalidade de 
dois anos de 66,7% 34. Idade mais jovem, sexo masculino, 
história de diabetes mellitus, e regurgitação aórtica residual 
moderada a grave foram significativamente associados a um 
risco aumentado de endocardite infecciosa.34

Embora a possibilidade de uma falha tardia em troca 
valvar transcateter seja percebida como uma grande preo-
cupação, observações preliminares demonstraram que, em 
contraste com a reoperação de cirurgia convencional, que 
é tecnicamente desafiadora com um risco significativo de 
morbimortalidade, refazer TAVI parece ser seguro e eficaz.35

Em suma, o conhecimento das complicações é de ex-
trema importância para o planejamento do procedimento. A 
associação destas com o perfil de pacientes está se tornando 
importante pois conforme o desenrolar das evidências, as 
indicações estão sendo ampliadas para pacientes de menor 
risco e mais jovens. Fatores como a experiência acumulada, 
expertise do serviço e evolução tecnológica dos dispositivos, 
demonstrados na Figura 2, contribuem para mudanças po-
sitivas ao longo do tempo na redução de eventos.

ABORDAGEM MINIMALISTA
Atualmente, o TAVI é um procedimento padronizado e 

reprodutível. Uma das questões mais discutidas é se deve 
ser simplificado ou não. Com o aumento da experiência e ul-
trapassada a curva de aprendizado, nos últimos anos, muitos 
grupos trabalharam em programas locais, que incorporam 
mudanças pré, peri e pós procedimento visando este objetivo.

O procedimento em si requer uma série de avaliações 
pré-operatórias como a realização de exames voltados para 
a confirmação clínica e anatômica de indicação (ecocardio-
grama, tomografia computadorizada). Idealmente, essas 
investigações devem ser realizadas sem internar o paciente. 

Além disso, a equipe deve avaliar se é elegível para um 
protocolo otimizado olhando além dos tradicionais critérios 
clínicos e anatômicos e incorporando outros fatores como 
clínicos, não clínicos e psicossociais adicionais. Estes in-
cluem o envolvimento do paciente, a vontade de participar 
na reabilitação cardíaca e possível presença de problemas 
neurológicos associados. Deve-se avaliar também a dinâ-
mica familiar para determinar se os pacientes terão o apoio 
necessário em casa para uma recuperação bem sucedida.27 

Durante o peri procedimento alguns aspectos podem 
ser considerados sem que a segurança do paciente seja 
comprometida. O local de realização pode ser no laborató-
rio de hemodinâmica ao invés de uma sala híbrida. Se for 
realizado por via transfemural, a presença de um cirurgião 
cardíaco na sala não é obrigatória, mas é fundamental que 
esteja envolvido no processo e disponível para eventuais 
intercorrências que demandem sua ação. A equipe deve 
conter pelo menos dois operadores, enfermeiro e um técnico 
de Raio X. A presença de um ecocardiografista, anestesista, 
cirurgião vascular e perfusionista no laboratório de cateterismo 
não é uma necessidade absoluta, mas devem ser envolvidos 
em casos selecionados e de maior complexidade ou para 
aqueles em fase inicial da curva de aprendizado.27

Imediatamente após o procedimento, todos os pacientes 
devem ser monitorizados no laboratório de hemodinâmi-
ca ou sala cirúrgica híbrida por pelo menos 10-15 minutos 
com especial atenção à hemodinâmica e ritmo cardíaco. 
Posteriormente, devem ser transferidos para uma unidade 
de cuidados coronários ou uma enfermaria de cardiologia 
regular em telemetria, de acordo com os protocolos locais. O 
estado clínico do paciente, com atenção especial ao resultado 
processual, ECG, ecocardiográfico e resultados laboratoriais, 
deve ser cuidadosamente avaliado. A mobilização deve 
ser prescrita após algumas horas, desde que não ocorram 
problemas de acesso vascular (hematoma, sangramento) 
e o marcapasso temporário seja removido. Pacientes que 
não apresentem complicações (ou aqueles em quem as 
complicações foram resolvidas) podem então receber alta 
no dia seguinte.27

Figura 2. Resultado comparando a taxa de eventos em 30 dias entre valvas da geração inicial (Medtronic, CoreValve, Edwards, Sapien e 
Sapien XT)28 e as da nova geração (Sapien 3, Evolut R, Portico, Lotus, Acurate, Acurate Neo).27 AR: Regurgitação Aórtica, CV death: Morte 
Cardiovascular, LT bleeding: sangramento ameaçador a vida, PM implantation: implante de marcapasso.
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Os esforços para acelerar a recuperação e a mobilização 
motivam um menor tempo de internação e minimizam o uso 
desnecessário de recursos. A saída em torno de 24 - 72 ho-
ras após o procedimento mostrou não impedir a segurança 
deste, como já demonstrado em alguns estudos. 34,35 Os 
problemas mais envolvidos com internação prolongada são 
distúrbios de condução, sangramento e lesão renal aguda. 
O monitoramento do bloqueio atrioventricular agudo é de 
longe o mais importante.

A relação custo-efetividade da abordagem minimalista do 
TAVI ainda não é tão clara. Em uma pequena série americana35 
de 142 pacientes (n = 70 passando por TAVI transfemoral sim-
plificada e n = 72 por TAVI padrão), foi demonstrado que a es-
tratégia simplificada diminui o custo (estimativa de US $ 2,869) 

e pode ser usado com frequência para evitar despesas gerais 
associadas a salas de operações híbrida e anestesia.

Em conclusão, embora o TAVI seja um procedimento com-
plexo, importantes avanços na simplificação do procedimento já 
foram alcançados. Em muitos centros, este tipo de abordagem 
já é rotina e mostrou-se tão seguro e eficaz como a tradicional. 
Os resultados dos estudos 3MTAVR e FAST-TAVI poderão 
fornecer mais informações sobre esta questão futuramente.
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REVISÃO/REVIEW

RESUMO
Stents farmacológicos foram desenvolvidos para reduzir a resposta proliferativa 

neointimal e consequentemente a reestenose, mais frequente limitação da intervenção 
coronária percutânea com balão e stents não faramcológicos. O desenvolvimento destes 
dispositivos baseia-se no maior entendimento da biologia da reestenose, na seleção de 
fármacos anti-proliferativos adequados para os diversos mecanismos envolvidos nesta 
complicação e no uso de plataformas/polímeros adequados para entrega do fármaco. 
Consequentemente o desempenho destes dispositivos depende da perfeita interação de 
todos estes elementos. As abordagens atuais para minimizar a reestenose são revisados 
neste capítulo. Embora a primeira geração dos stents farmacológicos tenha sido focada 
na eficácia em reduzir a reestenose, questões relacionadas à sua segurança surgiram, 
comprometendo seu uso mais disseminado. As novas gerações de stents farmacológicos 
com polímeros duráveis ou bioabsorvíveis conseguiu reduzir as taxas de nova intervenção 
e de trombose. Embora o modelo ideal de stent farmacológico ainda esteja em investi-
gação, é certo que esta tecnologia já se estabeleceu como primeira linha na intervenção 
coronária percutânea contemporânea. 

Descritores: Stents farmacológicos; Polímetros; Reestenose Coronária; Trombose.

ABSTRACT
Stents farmacológicos foram desenvolvidos para reduzir a resposta proliferativa neointimal 

e, consequentemente, a reestenose, a mais frequente limitação da intervenção coronária 
percutânea com balão e stents não farmacológicos. O desenvolvimento desses dispositi-
vos baseia-se no maior entendimento da biologia da reestenose, na seleção de fármacos 
antiproliferativos adequados para os diversos mecanismos envolvidos nesta complicação 
e no uso de plataformas/polímeros adequados para a entrega do fármaco. Consequente-
mente, o desempenho destes dispositivos depende da perfeita interação de todos estes 
elementos. As abordagens atuais para minimizar a reestenose são revisados neste capítulo. 
Embora a primeira geração dos stents farmacológicos tenha sido focada na eficácia em 
reduzir a reestenose, questões relacionadas à sua segurança surgiram, comprometendo 
seu uso mais disseminado. As novas gerações de stents farmacológicos, com políme-
ros duráveis ou bioabsorvíveis, conseguiram reduzir as taxas de nova intervenção e de 
trombose. Embora o modelo ideal de stent farmacológico ainda esteja em investigação, é 
certo que esta tecnologia já se estabeleceu como primeira linha na intervenção coronária 
percutânea contemporânea. 

Keywords: Coronary restenosis; Polymers; Drug-eluting stents; Thrombosis.
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STENTS FARMACOLÓGICOS: ESTADO ATUAL

DRUG-ELUTING STENTS: STATE-OF-THE-ART

INTRODUÇÃO
Os stents farmacológicos (SF) foram desenvolvidos com o 

objetivo de reduzir a hiperplasia neointimal e minimizar a ocorrên-
cia de reestenose, fenômenos observados na angioplastia com 
cateter balão e uso de stents metálicos não-farmacológicos (SNF). 

A compreensão dos mecanismos histopatológicos da 
reestenose coronária sugeriu o uso de stents eluidores de fár-
macos com liberação controlada e com efeitos antiinflamató-
rios e  antiproliferativos. Ademais, os benefícios clínicos desses 
stents estão diretamente relacionados aos seus componentes 
e à interação do complexo plataforma-fármaco-polímero.

EVOLUÇÃO DOS STENTS FARMACOLÓGICOS 
E STENTS FARMACOLÓGICOS 
COM POLÍMEROS DURÁVEIS

A comprovada eficácia dos SF da primeira geração, elui-
dores de Sirolimus (SES) ou Paclitaxel (SEP), foi observada 
nos estudos iniciais e confirmada em posteriores estudos 
randomizados. Entretanto, quanto à sua segurança houve 
contestação relacionada à ocorrência de trombose tardia e 
muito tardia desses stents.1-3 A biocompatibilidade sub ótima 
de seus polímeros, a endotelização tardia e as respostas 
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adversas na cicatrização do vaso tratado passaram a ser 
descritas e incluídas nos mecanismos histopatológicos da 
trombose intrastent, complicação mais temida da interven-
ção coronária percutânea.4-7 Com o objetivo de minimizar 
respostas endoteliais inadequadas aos SF de primeira ge-
ração e superar a tecnologia dos seus antecessores, novos 
dispositivos foram desenvolvidos e modificações específicas 
foram implementadas. Os SF de nova geração incorporaram 
mecanismos eluidores mais eficientes, estruturas com perfis 
menores e polímeros mais biocompatíveis. Os polímeros, 
elementos centrais dos SF, são o reservatório, carreadores 
e  controlam a liberação de fármacos antiproliferativos. Em 
alguns casos, os primeiros polímeros desenvolvidos para 
stents farmacológicos geravam inflamação local excessi-
va resultando em trombose e reestenose tardias.8,9 Já os 
polímeros biocompatíveis geram menor resposta inflama-
tória, utilizam novos elementos, são aplicados na superfície 
abluminal externa da estrutura metálica e contêm menor 
massa polimérica. A tendência atual é o desenvolvimento de 
sistemas com polímero biodegradável ou livres de polímero. 
Atualmente, os três stents mais utilizados no mundo Xience® e 
Promus® - eluidores de everolimus (SEE) e, Resolute - eluidor de 
zotarolimus (SEZ) utilizam polímero durável. Quanto à eficácia e 
segurança desses stents há evidências científicas robustas, por 
isso, são utilizados como “padrão-ouro” e seus benefícios são 
comparados aos novos dispositivos. Confrontados com outros 
SF com polímeros duráveis de primeira geração, os SEE e o 
SEZ incorporaram polímeros mais biocompatíveis e mudaram 
sua plataforma metálica de aço inoxidável para cromo-cobalto 
ou cromo-platina. Dessa forma, passaram a utilizar hastes mais 
finas com baixo perfil de cruzamento e sem perda significativa 
da força radial e radio opacidade. Tais características foram 
essenciais para melhorar a entrega da plataforma com menor 
grau de injúria endotelial, evitando o fenômeno de recolhimento 
elástico. Amplamente testados em vários cenários clínicos e 
complexidades anatômicas, os resultados desses stents foram 
sustentáveis e altamente reprodutíveis. 

STENTS FARMACOLÓGICOS 
ELUIDORES DE EVEROLIMUS (SEE)

Nos SEE a concentração de fármaco é de 100 pg/cm2 
armazenado num polímero biodegradável. A base de flúor 
tem a espessura de 7,8 μm e é revestida por uma plataforma 
fina (81μm) e flexível de cromo-cobalto. A farmacocinética 
dos SEE é semelhante a dos SES; liberam 80% do fármaco 
em 30 dias e não há fármaco detectável após 120 dias. Es-
tudos pré-clínicos demostraram que a cobertura das hastes 
metálicas dos SEE é mais rápida e a endolização funcional é 
mais eficaz, quando comparados aos eluidos de sirolimus, 
paclitaxel e zotarolimus.10

Vários estudos randomizados concluíram que os SEE 
são mais eficazes e seguros. No estudo SPIRIT IV foram 
incluídos 3.867 pacientes submetidos à angioplastia e uso 
de stents SEE ou SEP. Em ambos os grupos, guiados por 
isquemia durante o primeiro ano de seguimento, houve re-
dução significativa das taxas de revascularização do vaso-
-alvo. As taxas de mortalidade e infarto relacionadas ao vaso 
tratado foram semelhantes. Os SEE reduziram as taxas de 
infarto e de trombose definitiva/provável de stent. Após três 
anos, os pacientes com SEE tiveram redução significativa 

de mortalidade quando comparados a pacientes com SEP.11 
No estudo COMPARE foram incluídos 1.800 pacientes sub-
metidos à angioplastia e uso de stents SEE ou SEP. Nesse 
estudo houve redução de eventos cardiovasculares maiores 
combinados (morte por todas as causas, infarto agudo do 
miocárdio (IAM) e revascularização do vaso-alvo), tanto em 
pacientes que receberam SEE (6,2%) como nos pacientes 
tratados com SEP (9,1%) (p=0,02).12 No estudo BASKET-
-PROVE foram incluídos 2.314 pacientes tratados com SEE, 
SES ou SNF. A redução de revascularização do vaso-alvo 
dos grupos tratados com SEE e SES foram menores quando 
comparados ao grupo tratado com SNF. Contudo, após dois 
anos de seguimento a redução de morte, infarto ou trombose 
de stent foi semelhante nos três grupos.13 Os estudos EX-
CELLENT14 e ISAR-TEST IV15 compararam os SEE aos SES. 
Nesses estudos as taxas de perda luminal tardia aos nove 
e aos 24 meses foram semelhantes.

Recentemente, os SEE foram comparados ao enxerto 
de Mamária Interna Esquerda nos pacientes submetidos à 
revascularização do Tronco da Coronária Esquerda. No ensaio 
clínico randomizado EXCEL não houve diferença significativa 
no desfecho composto por morte por todas as causas, IAM 
e acidente vascular encefálico (15,4% vs 14,7% HR 1.00 
[95% CI: 0.79, 1.26] p = 0.98). Esse resultado consolidou 
que o SEE é uma opção válida para este tipo de tratamento, 
nicho que até recentemente era ocupado exclusivamente 
pela cirurgia de revascularização miocárdica.16 

STENTS FARMACOLÓGICOS 
ELUIDORES DE ZOTAROLIMUS

O stent eluidor de Zotarolimus (SEZ), originalmente con-
cebido como stent de segunda geração, contém 10 mcg do 
fármaco por mm de stent, armazenado em uma fina camada 
de polímero (5,3 µm) que recobre a plataforma de hastes 
finas (91 µm) e flexíveis compostas por cromo-cobalto. O 
Zotarolimus é o antiproliferativo mais lipofílico e sua liberação 
é mais rápida do que a dos outros fármacos; eluicão de 90% 
em sete dias e eluição completa nos primeiros 30 dias. Os 
estudos iniciais da série ENDEAVOR mostraram baixas taxas 
de falência do vaso tratado, apesar da perda luminal tardia 
maior que a de outros fármacos. No estudo ENDEAVOR II, 
que incluiu 1.197 pacientes, o SEZ foi comparado ao seu 
equivalente metálico convencional, mostrando melhores 
taxas de revascularização do vaso-alvo em nove meses, 
resultado mantido após cinco anos de acompanhamento. 
Quando comparado aos stents de primeira geração, o SEZ 
teve resultados desanimadores quanto à revascularização do 
vaso-alvo, apesar de não aumentarem os índices de falência 
do vaso-alvo quando a revascularização era guiada por is-
quemia. Para resolver o problema dos altos valores de perda 
luminal tardia, a empresa responsável modificou o polímero, 
passou a utilizar um componente hidrofílico na face endolu-
minal e um componente hidrofóbico adjacente à superfície 
do stent. Essas mudanças reduziram a velocidade de eluição 
do fármaco para 60% nos primeiros 30 dias e completamente 
aos 180 dias, tornando o dispositivo com liberação mais lenta 
dentro dessa da sua categoria. O estudo RESOLUTE (single 
arm) avaliou o SEZ com uma nova composição polimérica. 
Nesse modelo, a perda luminal tardia foi de 0,22mm e a taxa 
de reestenose binária foi de 2,1%, números notavelmente 
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menores quando comparados com estudos anteriores com 
SEZ e com stents metálicos. O estudo RESOLUTE (all comers) 
incluiu 2.292 pacientes e comparou o SEE versus SEZ. As 
taxas de falência e de revascularização do vaso-alvo no pri-
meiro ano de acompanhamento foram comparáveis entre si. 
Entretanto, houve menor taxa de trombose definitiva a favor 
dos SEE. No seguimento de dois anos, houve uma tendência 
a favor dos SEE em relação à trombose provável/definitiva 
(p=0,77).17 Já no estudo TWENTE os resultado diferiram e 
não houve diferença significativa nas taxas de revasculariza-
ção do vaso-alvo e ocorrência de outros desfechos clínicos 
(incluindo a trombose do dispositivo) entre os dois stents.

A tabela 1 apresenta os principais SF com polímeros 
duráveis atualmente em uso clínico.

STENTS FARMACOLÓGICOS COM 
POLÍMEROS BIORREABSORVÍVEIS

A compreensão de que os polímeros duráveis de maior 
espessura e menor biocompatibilidade perpetuavam a res-
posta anti-inflamatória local e potencializavam a ocorrência 
da trombose tardia e muito tardia levou ao desenvolvimento 
de polímeros bioreabsorvíveis. Esse conceito é atraente. O 
polímero poderia, por um tempo necessário, cumprir sua função 
de armazenar e controlar a eluição do fármaco e, em seguida, 
ser bioreabsorvido, desaparecendo da plataforma metálica. A 
maioria dos dispositivos reabsorvidos compostos por PLLA e 
PDLLA são progressivamente metabolizados em cadeias de 
éster e posteriormente degradados em ácido lático. O primeiro 
stent que empregou esse novo conceito foi o stent eluidor de 
Biolimus A9, com fármaco altamente lipofílico, disposto em 
uma fina camada de aço inoxidável e na concentração de 
15,6 μg/mm. Estudos in vivo demostraram que o polímero é 
completamente convertido em ácido lático após seis a nove 
meses. O estudo FIM, conduzido em dois centros na Alema-
nha e um centro no Brasil, comparou 80 pacientes tratados 
com esse dispositivo com 40 pacientes que utilizaram seu 

equivalente metálico convencional. Nesse estudo, após seis 
meses, houve redução significativa da perda luminal tardia 
(0.26 vs. 0,74 p = 0,001) em pacientes tratados com o novo 
dispositivo. O estudo clínico randomizado LEADERS incluiu 
1707 pacientes e comparou o stent eluidor de Biolimus A9 aos 
SES de primeira geração. Nesse estudo não houve diferença 
significativa no desfecho primário composto (morte, IAM e 
revascularização do vaso-alvo) ou de qualquer dos desfechos 
cardiovasculares analisados isoladamente, após nove meses 
de acompanhamento. A perda luminal tardia assim como a 
taxa de trombose intrastent definitiva/provável também fo-
ram equivalentes. A metanálise dos estudos randomizados 
ISAR-TEST 3, ISARTEST 4 e LEADERS mostrou que os stents 
farmacológicos com polímero biodegradável estão associados 
às taxas muito baixas de trombose intrastent e de IAM, quan-
do comparados aos SES. Comprovada a eficácia dos stents 
com polímero durável, estudos contemporâneos têm visado 
a melhora do perfil de segurança desses novos dispositivos. 

Os processos que levam à perpetuação da inflamação 
são os mesmos que retardam a cicatrização tecidual após 
o implante dos stents. A redução da atividade inflamatória e 
de reações de hipersensibilidade, imputadas aos polímeros, 
teoricamente aceleram o processo de reparação tecidual, 
permitindo que a estratégia antitrombótica seja menos agres-
siva. Por isso, a potencial redução nas taxas de trombose 
dos stents bioabsorvíveis possibilita a redução do número 
de sangramentos relacionados à terapêutica com a dupla 
antiagregação plaquetária. O estudo GLOBAL LEADERS está 
recrutando pacientes para comparar o tratamento antipla-
quetário em pacientes com o stent eluidor de Biolimus A9. 
Durante o primeiro mês todos os pacientes recebem a terapia 
antiplaquetária dupla (DAPT). Em seguida, durante 23 meses 
recebem a monoterapia com ticagrelor ou são submetidos 
ao tratamento convencional durante 12 meses. Ambos os 
grupos passam para monoterapia com AAS após o tempo 
de seguimento estabelecido. Esse estudo tem o objetivo de 
incluir 16.000 pacientes e com poder estatístico para comparar 

Tabela 1. Stents farmacológicos com polímeros duráveis mais comuns na prática clínica.

Stent Fabricante
Fármaco antiproliferativo 
(dose) e tempo de 
liberação 

Liga metálica, 
espessura

Polímero, espessura, 
localização 

Perda luminal 
tardia Estudo Clínico

Endeavor™ Medtronic Zotarolimus (10μg/mm), 
100% liberado em 14 dias CoCr, 91μm Fosfoforilcolina, 3μm, 

abluminal 
0.61mm
(12 meses) ENDEAVOR II

Promus
Element™

Boston 
Scientific

Everolimus (1μg/mm2), 
87% liberado em 3 meses PtCr, 81μm

Copolímero ode poli-
vinilideno fluoreto  co-
-hexafluoropropileno e 
Poli n-butil metacrilato 
(PBMA), 6μm, circunfe-
rencial

0.17mm
(9 meses) PLATINUM QCA

Resolute
Integrity™ Medtronic Zotarolimus (10 μg/mm),

 85% liberado em 2 meses CoCr, 91μm 

BioLinx (polímero hi-
drofílico C19/polivinil 
pirrolidinona/políme-
ro hidrofílico C10), 4,1 
μm, abluminal 

0.22mm
(9 meses) RESOLUTE FIM

Xience V/
Prime/ 
Expedition 
/Alpine

Abbott
Vascular

Everolimus (1μg/mm2), 
80% liberado em  1 mês e 
100%  em até 3 meses

CoCr, 81μm

Copolímero ode poli-
vinilideno fluoreto  co-
-hexafluoropropileno e 
Poli n-butil metacrilato 
(PBMA), 7,6 μm, circun-
ferencial

0.10mm
(9 meses) SPIRIT I

CoCr=  cromo-cobalto; PtCr = cromo-platina.
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o desfecho composto de morte por todas as causas ou IAM 
não fatal, durante dois anos, após a randomização.

Uma empresa brasileira desenvolveu um stent de cromo-
-cobalto com hastes ultrafinas (75 µm), eluidor de sirolimus e 
com polímero biorreabsorvível composto por PLLA e PDLLGA 
(INSPIRON®). Esse dispositivo nacional foi comparado a seu 
equivalente não farmacológico, em um estudo randomizado 
“first-in-men”, apresentando redução significativa da perda 
luminal tardia e do percentual de obstrução neointimal.18 

Um registro com 470 pacientes acompanhados por um ano 
ratificou a eficácia e o bom perfil de segurança do dispositivo, 
apresentando baixíssimas taxas de falência do vaso-alvo.19 O 
estudo multicêntrico REPAIR está em andamento em quatro 
centros brasileiros com o objetivo de determinar, através da 
tomografia por coerência óptica, o momento em que as hastes 
do stent com polímero biorreabsorvível (INSPIRON®) apre-
sentam completa endotelização. Esse ensaio clínico gerador 
de hipóteses tem o objetivo de identificar um período teórico 
ideal para interrupção da dupla antiagregação plaquetária 
(DAPT), servindo como base para o desenvolvimento de 
estudos clínicos abordando esse tema.

Apesar do conceito dos stents com polímeros bioreabsor-
víveis ser atraente, sua vantagem em relação aos excelentes 
resultados dos stents com polímero durável ainda precisa ser 
comprovada. Uma metanálise que incluiu 126 ensaios clíni-
cos randomizados e 258.544 pacientes tratados com stents 
metálicos convencionais, stents farmacológicos de primeira 
e segunda geração e stents com polímero biodegradável 
falhou em mostrar superioridade dos stents com polímero 
biodegradável em relação aos stents com polímeros durá-
veis. Além disso, os stents com polímero durável de última 
geração, com plataforma de cromo-cobalto, apresentaram 
a melhor combinação em termos de eficácia e segurança.20

A tabela 2 apresenta os principais SF com polímeros 
biorreabsorvíveis atualmente em uso clínico.

STENTS FARMACOLÓGICOS SEM 
POLÍMEROS (NÃO POLIMÉRICOS)

Com o intuito de acabar a exposição do endotélio ao 
processo inflamatório exacerbado, alternativas foram cria-
das para armazenar o fármaco na estrutura metálica do 
stent, sem a necessidade do polímero. Esse potencial be-
nefício ocorre em detrimento da capacidade de controle do 
tempo de eluição do fármaco e a dinâmica da liberação do 
fármaco torna-se mais rápida, podendo afetar sua eficácia 
terapêutica. Por isso, modificações na estrutura metálica 
são necessárias para carrear o agente antiproliferativo, 
como microporos ou microfissuras. Alternativamente, o 
fármaco pode ser diretamente anexado à superfície metálica 
através de ligações covalentes, cristalização/precipitação 
química ou dissolução em carreadores não poliméricos 
biodegradáveis (nanopartículas).21 

Dados os excelentes resultados dos SF de novas gera-
ções, independente do tipo de polímero utilizado, o desen-
volvimento da tecnologia dos stents não poliméricos está 
focado na redução do tempo de DAPT, após a intervenção 
percutânea. A ausência do polímero acelera a reparação 
tecidual devido à menor resposta inflamatória, podendo 
haver endotelização completa das hastes dos stent em até 
30 dias após o procedimento, desde que o implante seja 
tecnicamente otimizado.

O estudo clínico randomizado de maior impacto nessa 
área foi o LEADERS FREE que comparou uma plataforma de 
aço inoxidável com microestruturas seletivas na superfície 
abluminal eluidora de Biolimus A9 (Biofreedom®) (Figura 1) 
em pacientes com pelo menos um critério de alto risco para 
sangramento (idade ≥ 75 anos, uso de anticoagulante oral, 
anemia, plaquetopenia, sangramento prévio, AVC, etc). Ao 
final de 12 meses, o grupo tratado com o stent farmacológico 
não polimérico apresentou menor incidência do desfecho 

Tabela 2. Stents farmacológicos com polímeros biorreabsorvíveis mais comuns na prática clínica.

Stent Fabricante Fármaco antiproliferativo, 
dose e tempo de liberação 

Liga metálica, 
espessura

Polímero, espessura, 
localização , absorção

Perda luminal 
tardia

Estudo 
Clínico

BioMatrix/ 
NOBORI™

Biosensor/ 
Terumo

Biolimus A9 (15.6μg/mm), 
45%  liberado em 1 mês e 
100% liberado em 3 meses

SS, 112μm PLA, 10μm, abluminal,
absorção em 9 meses

0.11 – 0.13mm
(9 meses)

LEADERS/ 
NOBORI I

Biomime™ Meril Life 
Science

Sirolimus (1.25μg/mm2), 
100% liberado em 1 mês CoCr, 65μm

PLLA/PLGA, 2μm, ablumi-
nal, 
absorção N/A

0.15mm
(8 meses) MERIT I

Excel™ Biosensors
Sirolimus (195-376 μg), 
perfil de liberação não infor-
mado

SS, 119μm PLA, 10-15μm, 
absorção em 6 a 9 meses

0.21mm
(6-12 meses) CREATE

INSPIRON™ SCITECH Sirolimus (1.4µg/mm2), 
80% liberado em 1 mês CoCr, 75μm PLA, PLGA, 5μm, abluminal, 

absorção em 6 a 9 meses
0.19mm 
(6 meses) INSPIRON I

ORSIRO™ Biotronik Sirolimus (1.4µg/mm2), 
50% liberado em 1 mês CoCr, 60μm

PLLA com camada de car-
boneto de silício, 7μm, cir-
cunferencial, 
absorção em 12 a 24 meses

0.10mm
(9 meses) BIOFLOW II

SYNERGY™ Boston 
Scientific

Everolimus (5.6μg/mm), 
50% liberado em 2 meses PtCr, 71μm PLGA, 4μm, abluminal, 

absorção em 4 meses
0.10mm   
(6 meses) EVOLVE I

Ultimaster™ Terumo Sirolimus (3.9μm/mm), 
100% liberado em 3 a 4 meses CoCr, 80μm

PDLLA/PCL, abluminal, 
Espessura não informada, 
absorção em 3 a 4 meses.

0.04mm 
(6 meses) CENTURY I

CoCr=  Cromo-cobalto; N/D= não disponível; PCL= poli (L-lático-co-caprolactona); PDLLA= poli (D-L-ácido lático); PLA= Ácido polilático; PLGA= poli(ácido lático-co-ácido glicólico); 
PLLA=ácido L polilático; PtCr=platina-cromo ; PVP= poli-vinil-pirrolidona; SS= ácido inoxidável.
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primário de segurança em termos de morte cardíaca, IAM 
ou trombose de stent (9,4% vs. 12,9%; HR = 0,71; IC 95% = 
0,56-0,91; p < 0,001), e eficácia em termos de RLA guiada 
por isquemia (5,1% vs. 9,8%; HR = 0,50; IC 95% = 0,37-
0,69; p < 0,001).22 O seguimento de dois anos foi publicado 
em 2016, confirmou os resultados anteriores em termos de 
segurança (12,6% vs. 15,3% HR 0.80; 95% CI, 0.64 to 0.99; 
p=0.039) e eficácia (96.8% vs.12.0% hazard ratio, 0.54; 95% 
CI, 0.41 to 0.72; P < 0,0001). Um subestudo pré-especificado 
envolvendo apenas os pacientes com síndrome coronária 
aguda (LEADERS FREE ACS)23 confirmou os achados do 
estudo principal, demonstrando a superioridade dos stents 
não poliméricos sobre os stents não farmacológicos, nesse 
cenário. Outro subestudo pré-especificado (LEADERS FREE 
OAC), envolvendo os pacientes que recebem anticoagulação 
oral cronicamente, não mostrou resultados tão contundentes, 
apresentando uma tendência ao melhor desfecho de eficácia, 
sem diferença significativa no desfecho de segurança no 
acompanhamento de dois anos.24  

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
Embora os stents farmacológicos de primeira geração te-

nham dado grande ênfase ao seu perfil de eficácia, problemas 
com desfechos de segurança resultaram em sua substituição 
na prática clínica. Stents farmacológicos de gerações mais 

recentes, com polímeros duráveis biocompatíveis ou com 
polímeros bioreabsorvíveis, demostraram reduzir de forma 
significativa o risco de novas revascularizações relacionadas 
ao vaso tratado e à trombose de stent. 

O “design” ideal da plataforma, o polímero ideal (ou a sua 
ausência), os fármacos antiproliferativos e sua cinética de 
liberação estão sob intensa investigação, não sendo possível, 
com a evidência disponível atualmente, concluirmos sobre 
a superioridade de um em relação aos outros. Além disso, 
não há dúvidas de que os stents farmacológicos modernos 
continuarão exercendo papel fundamental no tratamento da 
doença arterial coronária e de que os dispositivos em desen-
volvimento deverão incorporar mecanismos para reduzir cada 
vez mais as taxas de trombose e promover a endotelização. 

O foco das pesquisas nessa área tem se voltado para a 
redução do tempo de dupla antiagregação plaquetária visan-
do reduzir o tempo que os pacientes ficam expostos a um 
maior risco de sangramento. Isso teoricamente será possível 
quando conseguirmos promover altos índices de reparação 
tecidual no menor tempo possível, evitando a proliferação 
tecidual excessiva. A cicatrização endotelial é diretamente 
dependente do stent utilizado, da técnica implementada e, 
principalmente, do grau de inflamação gerado em todo esse 
processo. Inicialmente imaginava-se que a eficácia dos fár-
macos antiproliferativos era a chave para resolver os eventos 
indesejados do tratamento da doença coronária com stents. 
Essa preocupação mudou de foco com a compreensão 
da histopatologia desses eventos, tendo o polímero como 
fator central a ser desenvolvido. Os polímeros perpetuam a 
resposta inflamatória e desencadeiam reações de hipersen-
sibilidade, fatores que atrasam a efetiva endotelização das 
estruturas metálicas dos dispositivos.

Os SF de primeira geração foram amplamente substituí-
dos pelos SF das novas gerações, sendo os SF com polímero 
durável os mais difundidos. Os dispositivos com polímeros 
bioreabsorvíveis e os stents não poliméricos são alternativas 
atraentes e representam o foco do desenvolvimento científico 
nessa área, atualmente. 
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Figura 1. Stent farmacológico Biofreedom®: Visualização microscópica 
das microestruturas seletivas na superfície abluminal da estrutura 
de aço inoxidável que será preenchida pelo fármaco antiproliferativo 
Biolimus A9.
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REVISÃO/REVIEW

RESUMO
O desenvolvimento da cinecoronariografia por Sones, no início da década de 1960, abriu 

caminho para a moderna cirurgia de revascularização do miocárdio. Em 1967, Favarolo 
realizou as primeiras pontes de veia safena e a técnica se expandiu mundialmente. Apesar 
de seu começo empolgante, no início da década de 1970, estudos angiográficos mostraram 
taxas de oclusão dos enxertos venosos, no primeiro ano, entre 10 a 15%. Em 1986, Loop 
e colaboradores mostraram o aumento da sobrevida dos pacientes em 10 anos, quando 
utilizava-se a artéria torácica interna esquerda anastomosada na artéria descendente anterior. 
Lytle, em 1999, indicou que esse benefício era melhorado quando utilizava-se ambas as 
artérias torácicas internas. Paralelamente, novas técnicas também foram surgindo, como 
a cirurgia sem o uso da circulação extracorpórea e, também, a partir de 1995, a utilização 
de mini acesso. Durante todos esses anos, inúmeros estudos foram realizados, dentre eles 
podemos destacar: o estudo SYNTAX e sua grande contribuição com o desenvolvimento 
do syntax score; o estudo Freedom, mostrando que pacientes diabéticos apresentam maior 
benefício com a cirurgia de revascularização do miocárdio em comparação ao tratamento 
percutâneo. Em relação às lesões de tronco de coronária esquerda, dois grandes estudos 
(NOBLE e EXCEL) mostraram que o tratamento percutâneo, em pacientes com syntax score 
baixo, é uma boa opção terapêutica. Nas síndromes coronarianas agudas sem elevação 
do segmento ST no eletrocardiograma, a opinião do Heart Team é de extrema importância 
para decisão de qual tratamento realizar, seja ele clínico, percutâneo ou cirúrgico. Já nas 
SCA com elevação do segmento ST no eletrocardiograma, o tratamento por cateter, com a 
colocação de stent, é o preferencial, reservando o tratamento cirúrgico apenas para casos 
de falha no tratamento percutâneo ou quando há aparecimento de complicações mecânicas.

Descritores: Stents; Revascularização miocárdia; Tratamento.

ABSTRACT
The development of coronary angiography by Sones, in the early 1960s, opened the way for 

modern myocardial revascularization surgery. In 1967, Favarolo performed the first saphenous 
vein coronary artery bypass grafting (CABG) surgery, and the technique expanded worldwide. 
Despite its exciting start, at the beginning of the 1970s, angiographic studies showed vein graft 
occlusion rates, in the first year, of between 10% and 15%. In 1986, Loop and colleagues showed 
increased 10-year patient survival when the left anastomosed internal thoracic artery was used 
in the left anterior descending artery. Lytle, in 1999, indicated that this benefit was improved 
when both internal thoracic arteries were used. Meanwhile, new techniques were also emerging, 
such as off-pump CABG and since 1995, the use of minimally invasive surgery. During these 
years, numerous studies were carried out, including: the SYNTAX Trial, with its major contribution 
with the development of the syntax score; and the Freedom Trial, which showed that diabetic 
patients still benefit most from myocardial revascularization surgery compared to percutaneous 
treatment. In relation to lesions of the left coronary trunk, two large studies (NOBLE and EXCEL) 
showed that percutaneous treatment in patients with a low syntax score is a good therapeutic 
option. In acute coronary syndromes without ST segment elevation in the electrocardiogram, 
the opinion of the Heart Team is extremely important for deciding on the best treatment, be it 
clinical, percutaneous, or surgical. In ACS with ST segment elevation in the electrocardiogram, 
catheter treatment with stent placement is the preferred choice, reserving surgical treatment 
only for cases of percutaneous treatment failure, or where there are mechanical complications.

Keywords: Stents; Myocardial revascularization; Treatment.
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HISTÓRICO
O desenvolvimento da cinecoronariografia por Sones 

no inicio da década de 1960, possibilitou a identificação e 
quantificação “in vivo” das lesões obstrutivas das artérias 
coronárias, abrindo o caminho para a moderna cirurgia de 
revascularização do miocárdio (CRM).

Em 1967 Favaloro1 iniciaram a realização das pontes de 
veia safena (PVS) que rapidamente se expandiram para todo 
o mundo. Green2 em 1968 inicia a utilização sistemática da 
artéria torácica interna esquerda (ATIE) para anastomose 
com a artéria descendente anterior, com auxílio de micros-
cópio para a realização da anastomose, recurso que logo foi 
substituído pelas lupas de magnificação ótica.

As pontes de veia safena, inicialmente realizadas para 
a coronária direita, foram a seguir realizadas para a artéria 
descendente anterior e artéria circunflexa, realizadas como 
pontes isoladas, duplas, tríplices ou mais enxertos, conforme 
a necessidade de cada paciente. Para facilitar a realização 
de enxertos múltiplos foram desenvolvidas anastomoses 
sequenciais, quando o mesmo enxerto é anastomosado 
com dois ou mais segmentos arteriais. 

Cuidado especial deve ser dedicado a remoção e preparo 
da veia safena, sempre mantendo a integridade do enxerto. 
A retirada poderá ser realizada através de pequenas incisões 
ou por videoscopia. Recentemente foi proposta uma técnica 
para a remoção da veia safena com manutenção do tecido 
adiposo que a envolve, evitando ao máximo o trauma do 
enxerto.3  Os resultados, ainda preliminares, sugerem que 
esta técnica poderá diminuir acentuadamente as taxas de 
oclusão das pontes de veia safena. Novos estudos são 
necessários para confirmar esses benefícios.

No inicio da década de 1970 estudos angiográficos 
pós-operatórios mostraram taxas de oclusão dos enxertos 
venosos dentro do primeiro ano em torno de 10 a 15%. Pontes 
de veia safena que estavam pérvias ao final do primeiro ano 
tinham 87% de chances de assim continuarem após cinco 
anos.4 No entanto outros estudos mostraram que ao final de 
10 anos 45% das pontes estavam ocluídas ou estenóticas.5 
Assim como a estratégia de revascularização utilizada o 
acompanhamento clínico pós-operatório é fundamental para 
a diminuição das taxas de oclusão dos enxertos, através do 
controle rigoroso dos fatores de risco e a utilização de dupla 
antiagregação plaquetária.  

As artérias torácicas internas são os enxertos arteriais 
mais utilizados na cirurgia de revascularização do miocárdio. 
A anastomose da artéria torácica interna esquerda (ATIE) 
com a artéria descendente anterior é atualmente estratégia 
consensual, seja pelas altas taxas de perviabilidade ao longo 
dos anos e pela capacidade de adaptação as demandas 
de sangue pelo miocárdio. Fundamental para este reco-
nhecimento foi o trabalho de Loop et al.6 mostrando, em 
pacientes com anastomose da ATIE para a artéria descente 
anterior, sobrevida de 93,4% em pacientes com lesão única 
da artéria descendente anterior; de 90% com lesões em duas 
artérias e de 82,6% em pacientes com lesões triarteriais, 
após 10 anos de seguimento pós-operatório. O seguimento 
desses pacientes por 20 anos mostrou sobrevida livre de 
eventos em 78% daqueles com lesões isoladas da artéria 
descendente anterior.7 

Em 1999 Lytle et al.8 mostraram que a utilização de duas 
artérias torácicas internas ofereceram melhores resultados 
que a utilização de apenas uma artéria. Em estudo retros-
pectivo, não randomizado, com 10 anos de seguimento de 
pacientes submetidos a cirurgia eletiva primária e isolada 
de revascularização miocárdica, que receberam apenas 
um enxerto (8123 pacientes) ou enxertos bilaterais de ATI 
(2001 pacientes), com ou sem enxertos venosos adicionais, 
mostrou que pacientes que receberam duas artérias toráci-
cas internas, tiveram sobrevida pós-operatória aos 5, 10 e 
15 anos de 94%, 84%, 67%, respectivamente. Já no grupo 
com apenas uma artéria torácica interna essa sobrevida foi 
de 92%, 79% e 64% (P<0,001). Concluindo que os pacien-
tes que receberam duas ATI tiveram  menor risco de morte, 
reoperação ou de angioplastia.9 Esse estudo revisado aos 
vinte anos de evolução confirmou e ampliou os benefícios 
na segunda década de evolução com a utilização de duas 
artérias torácicas internas. 

Outros enxertos arteriais têm sido utilizados tais como; 
artérias radiais, artéria gastroepiplóica direita e artérias epi-
gástricas inferiores. A artéria radial é facilmente suscetível a 
vaso espasmo quando anastomosada distalmente a uma 
artéria coronária calibrosa, com lesão proximal de pequena 
magnitude, o vaso espasmo prolongado pode provocar o 
efeito denominado string signal que compromete sua eficiên-
cia. Entretando, quando utilizadas em artérias com lesões 
proximais acentuadas sua perviabilidade aproxima-se a da 
ATIE.10,11  Atualmente, além das artérias torácicas internas só 
as artérias radiais são frequentemente utilizadas.  

Apesar das fortes evidências clínicas em favor do uso 
das duas artérias, torácicas internas sua utilização continua 
reduzida. Nos EUA apenas cerca de 5% das revascularizações 
do miocárdio contam com o uso desses dois enxertos. Na 
Europa esse número, apesar de maior, não passa dos 10%.12  

A cirurgia de revascularização miocárdica sem utilização 
da circulação extracorpórea foi inicialmente utilizada por 
Goetz (1961)13 e por Kolesov (1967).14 Em nosso meio Buffolo 
et al.15 retomaram as cirurgias de revascularização miocárdica 
sem o uso da circulação extracorpórea em 1981, acumulando 
expressiva casuística com bons resultados. A partir de 1995 
com o inicio da revascularização com mini acesso, iniciada 
por Benetti16 e Calafiori,17 anastomosando a ATIE com a 
artéria descendente anterior, houve o aperfeiçoamento de 
dispositivos para imobilização regional de tecidos e exposição 
das faces lateral, inferior e posterior do coração sem com-
prometer o fluxo sanguíneo. Também foram desenvolvidos 
shunts intracoronários que permitiam a perfusão miocárdica 
e mantinham exangue o local de anastomose. Estes recursos 
viabilizaram a realização da cirurgia de revascularização 
sem circulação extracorpórea com eficiência e segurança. 
Nosso grupo, em agosto de 1995, iniciou a CRM através 
de miniacesso, sem uso de circulação extracorpórea. 120 
pacientes consecutivos receberam anastomose da artéria 
torácica interna esquerda com artéria descendente anterior. 
Houve apenas um óbito (0,8%) e, através de cinecoronario-
grafia pós-operatória em todos os pacientes, foi mostrada 
perveabilidade da anastomose de 98%, com sobrevida em 
42 meses de 98,3%.18 

A cirurgia de revascularização miocárdica sem circulação 
extracorpórea pode ser realizada com enxertos arteriais 
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"in situ" das artérias torácicas internas direita e esquerda e 
com a artéria radial como enxerto livre em “Y” a partir de uma 
das artérias torácicas internas, possibilitando a revasculari-
zação sem manuseio da aorta, tentando evitar ou minimizar 
a ocorrência de acidente vascular cerebral.  Arrigoni et al.19 
reportaram resultados de uma série consecutiva de 400 
pacientes operados com três enxertos arteriais, sem circu-
lação extracorpórea e sem manuseio da aorta. Esse grupo 
apresentou menores taxas de acidente vascular encefálico 
em relação ao grupo cirúrgico do Estudo Syntax (1,3% versus 
3,4%, P=0,032) e taxa semelhante quando comparado ao 
grupo de intervenção percutânea do mesmo estudo (1,3% 
versus 2,0%, P=0,347). Esses resultados precisam ser con-
firmados em estudos prospectivos e randomizados.     

Atualmente pacientes encaminhados para cirurgia são 
mais idosos, portadores de lesões coronárias mais complexas 
e já submetidos a uma ou várias intervenções percutâneas. 
Pacientes com lesões do tronco da artéria coronária esquer-
da ou com lesões triarteriais proximais, com boa função 
ventricular e sem intervenção prévia, são bons candidatos 
a uma revascularização arterial total, porém esses pacientes 
são cada vez menos referidos para a cirurgia.  Isto é válido 
sobretudo para os pacientes com longa expectativa de vida, 
os quais mais se beneficiariam com a maior durabilidade 
dos enxertos arteriais.

O não emprego da circulação extracorpórea (CEC) vem 
desde muito tempo sendo motivo de controvérsias, sobretudo 
pela falta de estudos expressivos, prospectivos e randomi-
zados. Recentemente o estudo CORONARY, prospectivo e 
randomizado, realizado em 79 centros de 19 países mos-
trou que após cinco anos de seguimento os resultados em 
termos de morte, acidente vascular encefálico, infarto do 
miocárdio, insuficiência renal e repetidas revascularizações 
foram semelhantes entre os pacientes submetidos a CRM 
com e sem o uso da CEC.20 

O beneficio da cirurgia sem CEC também não foi ma-
terializado na prática clínica para a maioria dos pacientes, 
possivelmente devido aos avanços da perfusão extracor-
pórea que tornaram as operações com CEC mais seguras. 
Para muitos dos pacientes que se submetem a cirurgia de 
revascularização miocárdica nos dias atuais, o uso de duas 
artérias torácicas internas é talvez mais importante do que 
a operação ser realizada com ou sem CEC.12

A cirurgia de revascularização miocárdica tem sido 
considerada como tratamento padrão para pacientes com 
lesões coronárias mais complexas. Entretanto estudos 
randomizados e acompanhados por longo prazo ainda são 
poucos e limitados.  

O ESTUDO SYNTAX
Um estudo de grande importância e inovador foi o SYNTAX 

trial21 (Synergy Between Percutaneos Coronary Intervention 
With Taxus and Cardiac Surgery) que comparou o tratamento 
cirúrgico com a intervenção percutânea utilizando um stent 
farmacológico de primeira geração (Taxus Express Pacli-
taxel Eluting-Stent). Foram randomizados 1800 pacientes 
com lesões do tronco da artéria coronária esquerda e/ou 
triarteriais para receber intervenção percutânea (IPC) ou 
cirurgia de revascularização miocárdica (CRM). Pacientes só 
elegíveis para uma opção de tratamento entraram para os 

registros. Foram analisados após cinco anos de seguimento 
as taxas de eventos maiores cardíacos e cerebrovasculares 
(MACCE). Após a randomização, 897 pacientes compuseram 
o grupo de CRM e 903 o de IPC. Esses eventos ocorreram 
em 26,9% dos pacientes com CRM e em 37,3% no grupo IPC 
(P < 0,001). Infarto do miocárdio ocorreu em 3,8% no grupo 
de CRM versus 9,7% no grupo IPC (P < 0,001) e repetidas 
revascularizações em 13,7% no grupo CRM versus 25,9% no 
grupo IPC (P < 0,001). Morte por qualquer causa 11,4% no 
grupo CRM versus 13,9% no grupo IPC (P = 0,10) e acidente 
vascular encefálico em 3,7% no grupo CRM versus 2,4% no 
grupo IPC (P = 0,09). As taxas de eventos foram também 
analisadas de acordo com o escore de complexidade das 
lesões coronárias: baixo, intermediário e alto. 

Entre os pacientes com escore SYNTAX baixo a ocorrência 
dos MACCE foi 28,6% no grupo CRM versus 32,1% no grupo 
IPC (P=0,43).  Entretanto entre os pacientes com escore inter-
mediário e alto as taxas de MACCE foram significativamente 
maiores no grupo de IPC;  Escore intermediário: CRM 25% 
versus 36% IPC (P = 0,008). Escore alto: CRM 26,8% versus 
44,0% IPC (P < 0,0001). Os autores concluíram que a cirurgia 
de revascularização miocárdica deva permanecer como o 
tratamento padrão para os pacientes com lesões complexas 
(SYNTAX escore alto/intermediário). Para os pacientes com 
lesões menos complexas (SYNTAX escore baixo) ou lesões 
do tronco isolada da artéria coronária esquerda com escore 
baixo ou intermediário, a intervenção percutânea é também 
uma alternativa aceitável. 

Com relação à localização das lesões, considerando-se 
apenas pacientes com lesões triarteriais incluídos no estudo 
Syntax (n=1095), foi observado  que as taxas de eventos 
cardíacos e cerebrovasculares foram significativamente maio-
res nos pacientes com IPC quando comparados com CRM 
(37,5% vs. 24,2%, respectivamente; P < 0,001). O grau de 
complexidade das lesões também influenciou significativa-
mente esses resultados.22 

Considerando-se apenas os pacientes com lesões 
não protegidas do tronco da artéria coronária esquerda 
(n= 705) os desfechos compostos (morte, infarto do miocár-
dio, acidente vascular cerebral ou repetida revascularização 
do miocárdio) em cinco anos, ocorreram em 31% no grupo 
CRM versus 36,9% no grupo IPC (P = 0,12). Mortalidade de 
14,6% no grupo CRM versus 12,8% no grupo IPC (P = 0,53); 
acidente vascular encefálico foi significativamente maior no 
grupo CRM 4,3% versus 1,5% no grupo IPC (P = 0,03) e 
repetidas revascularizações 15,5% no grupo CRM versus 
26,7% no grupo de IPC (P < 0,01). Os eventos maiores foram 
semelhantes entre os grupos com escores Syntax baixo e 
intermediário, mas foram significativamente maiores no grupo 
IPC em pacientes com escore Syntax alto (igual ou maior 
que 33). Em pacientes com lesão do tronco não protegido 
da artéria coronária esquerda a complexidade da lesão deve 
ser considerada na escolha da modalidade de intervenção.23 

Uma subanálise do estudo SYNTAX24 analisou as causas 
de morte na população submetida à intervenção percutânea e 
cirúrgica. Foram encontradas 97 mortes (11,4%) por qualquer 
causa entre os pacientes submetidos a CRM e 123 mortes 
(13,9%) entre os pacientes submetidos a IPC após cinco 
anos de seguimento. Entretanto as taxas de morte por infarto 
do miocárdio foram 10 vezes mais frequentes no grupo IPC 
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quando comparados com os tratados com a CRM (4,1% vs 
0,4%, P<0,0001). Este achado foi particulamente marcante 
entre os pacientes com lesões triarteriais com escore SYNTAX  
alto e nos diabéticos.25 

Boiden e Mancini26 salientam que pacientes que recebe-
ram tratamento médico otimizado, definido como a combina-
ção de pelo menos um agente antiplaquetário, betabloquea-
dor, estatina e inibidor do enzima conversora da angiotensina 
têm taxas significativamente mais baixas de morte tanto após 
a cirurgia quanto após a intervenção percutânea. À despeito 
do comprovado benefício dessa associação no grupo cirúr-
gico do estudo SYNTAX o tratamento clínico otimizado foi 
subutilizado, com prováveis prejuízos quanto a redução da 
mortalidade em cinco anos.27  

Outra observação importante foi que as revasculariza-
ções incompletas foram mais frequentes entre os pacientes 
submetidos à intervenção percutânea (43,3%) do que nos 
operados (36,8%), sendo que a revascularização incompleta 
é um importante fator de risco de morte na evolução aos 
cinco anos.28,29  

DIABETES MELLITUS
Vários estudos observacionais e randomizados comparan-

do as diferentes estratégias de revascularização do miocárdio 
em pacientes diabéticos mostraram que a CRM apresenta 
melhores resultados comparado à intervenção percutânea. 
Nos últimos anos houve grande progresso no tratamento 
desses pacientes. Procurando definir se um tratamento clínico 
agressivo e o uso de stents farmacológicos alterariam as 
indicações de intervenção em pacientes diabéticos e doença 
coronária multiarterial foi proposto o estudo FREEDOM30 
(Future Revascularization in Pacients with Diabetes Mellitus: 
Optimal Manangement of Multivessel Diseases).  

O estudo FREEDOM realizado entre 2005 e 2010 em 140 
centros internacionais, randomizou 1900 pacientes para CRM 
ou IPC com stents farmacológicos (Sirolimus-Eluting Stent usa-
do em 51% dos pacientes e Paclitaxel-Eluting Stent em 43%). 
A duração média do seguimento pós-intervenção foi de 3,8 
anos, as características clínicas e angiográficas foram bem 
balanceadas nos dois grupos de estudo e a média de idade 
foi de 63,1 (± 9,1)anos e 83% dos pacientes tinham lesões 
triarteriais. O escore SYNTAX médio foi de 26,2 (± 8,6). 

Os desfechos primários (morte por qualquer causa, in-
farto do miocárdio não fatal e acidente vascular cerebral não 
fatal) ocorreram mais frequentemente no grupo IPC, com 
taxas após cinco anos de seguimento de 26,6% nesse grupo 
versus 18,7% no grupo CRM (P = 0,005). Os benefícios da 
cirurgia foram resultantes de menores taxas de infarto do 
miocárdio; CRM 6% versus IPC 13,9% (P<0,01), morte por 
qualquer causa; CRM 10,9% versus IPC 16,3% (P=0,049). 
Entretanto os acidentes vasculares cerebrais foram mais 
frequentes no grupo cirúrgico; CRM 5,2% versus IPC 2,4% 
(P=0,03). O estudo FREEDOM confirmou que em pacientes 
diabéticos com doença coronária avançada a CRM é supe-
rior a IPC reduzindo significativamente as taxas de morte 
e infarto do miocárdio porém com maior taxa de acidente 
vascular cerebral.

Dois estudos contemporâneos o EXCELL e o NOBLE 
abordam o tratamento da lesão de tronco da artéria co-
ronária esquerda comparando angioplastia e cirurgia de 

revascularização do miocárdio em pacientes com escore 
SYNTAX de complexidade baixo ou intermediário.  

O EXCEL31 (Everolimus-Eluting Stents or Bypass Surgery 
for Left Main Coronary Artery Disease) envolveu 1905 pacien-
tes com lesão do tronco da artéria coronária esquerda com 
baixa ou intermediária complexidade anatômica que foram 
randomizados para IPC com fluoropolymer-based cobalt-
-chromiun everolimos-eluting stents (948 pacientes) ou CRM 
(957 pacientes). A complexidade anatômica foi definida pelo 
escore SYNTAX = ou < que 32. Após três anos de evolução 
os desfechos primários (morte por qualquer causa, acidente 
vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio) ocorreram 
em 15,4% dos pacientes no grupo IPC e em 14,7% dos pa-
cientes do grupo cirúrgico (P=0,02 para não inferioridade 
e P=0,98 para superioridade). Esses mesmos desfechos 
quando analisados a 30 dias e denominados desfechos 
secundários maiores, mostram  taxas de 7,9% no grupo CRM 
e 4,9% no grupo IPC (P<0,01 para superioridade).

Os autores concluíram que em pacientes com estenose 
do tronco da artéria coronária esquerda com escore SYNTAX 
de complexidade baixa ou intermediária, a IPC com Everoli-
mos-Eluting stents foi não inferior a CRM com referência as 
taxas compostas por morte, acidente vascular cerebral ou 
infarto do miocárdio aos três anos.

Apesar dos resultados similares nos desfechos primários 
(morte por qualquer causa, acidente vascular cerebral e infarto 
do miocárdio) aos três anos, deve ser observado que o grupo 
de intervenção percutânea mostrou um maior aumento dos 
desfechos primários, no intervalo entre 30 dias e três anos 
(IPC de 4,9% para 15,4% versus 7,9% para 14,7% no grupo 
CRM P=0,02). Como já ocorreu em tantos outros estudos 
semelhantes, é ao final de cinco ou dez anos que muitas das 
diferenças se tornam mais evidentes, sendo preciso aguardar 
os resultados a longo prazo.32

O estudo NOBLE,33 controlado e randomizado, de não 
inferioridade, comparou os resultados do tratamento cirúrgico 
com os da intervenção percutânea com stent de segunda 
geração (Biolimus eluting stent).  Entre 2008 e 2015, no Reino 
Unido, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Lituânia, Estô-
nia, Lativia e Dinamarca, 1200 pacientes foram randomizados, 
sendo 598 para serem tratados por IPC e 603 para CRM. 

Os resultados após cinco anos de evolução, analisado 
por intenção de tratamento, mostraram a ocorrência de even-
tos adversos maiores (morte por qualquer causa, infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral e re-revascularização) 
no grupo IPC 29% versus 19% no grupo de CRM (p=0,0066), 
excedendo os limites para não inferioridade. Quando estes 
resultados foram analisados de acordo com o tratamento 
realizado, a incidência de eventos adversos no grupo IPC 
28% versus 19% no grupo CRM (p=0,0015). A mortalidade 
por qualquer causa no grupo IPC 12% versus 9% no grupo 
CRM (p=0,77); para infarto do miocárdio no grupo IPC 7% 
versus 2% no grupo CRM (p=0,040); re-revascularização 
foi no grupo IPC 16% versus 10% no grupo CRM (p=0,032); 
acidente vascular cerebral foi no grupo IPC 5% versus 2% 
no grupo CRM (p=0.073).

Os achados deste estudo sugerem que a cirurgia de 
revascularização miocárdica pode ser melhor que a interven-
ção percutânea no tratamento das lesões não protegidas do 
tronco da artéria coronária esquerda.
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O estudo STICH34 (The Surgical Treatment for Ischemic Heart 
Failure) comparou o tratamento cirúrgico, com o tratamento clínico 
num grupo de 1212 de alto risco ,com lesões coronárias multiarte-
riais e severa disfunção ventricular (fração de ejeção = ou< que 
35% )Após 10 anos de seguimento, os pacientes do grupo cirúrgi-
co,quando comparados com os do grupo clínico tiveram menores 
taxas de morte por qualquer causa ( 58,9% vs 66,1% P=0,02),de 
mortes por causa cardiovasculares( 40,5% vs 49,3% P=0,006) e 
de morte por qualquer causa ou internação hospitalar por causa 
cardiovasculares (76,6% vs 87,0% P=0,001). Estes resultados 
sugerem fortemente que a cirurgia de revascularizacao miocár-
dica  deva ser fortemente considerada como complementação 
ao tratamento clínico de pacientes com insuficiência cardíaca  
isquêmica e arterias viáveis para revascularização35.

SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA (SCA) 
A SCA engloba a angina instável (AI), o infarto do miocár-

dio sem supra desnivelamento do segmento ST (IMSST) e o 
infarto do miocárdio com elevação do segmento ST (IMCSST). 
A angina instável e o infarto sem supra apresentam manifes-
tações clínicas semelhantes, o que as distingue é a liberação 
de marcadores de injúria miocárdica no IMSST.  Didaticamente 
a AI e o IMSST podem ser discutidos conjuntamente para 
considerações sobre o diagnóstico e terapêutica.

Para o diagnóstico e prognóstico da AI e IMSST, a de-
terminação dos biomarcardores de necrose miocárdica 
devem  ser monitoradas desde o início da crise, assim 
como o estudo eletrocardiográfico seriado e ecocardiogra-
ma precoce. Uma vez confirmado o diagnóstico, medidas 
clínicas devem ser estabelecidas para o controle da dor e 
suporte das condições hemodinâmicas. 

A cinecoronariografia deverá ser realizada com precocidade, 
sobretudo quando as manifestações clínicas forem repetitivas 
ou continuadas. Pacientes com antecedentes de doença ar-
terial coronária e principalmente naqueles com prévias inter-
venções percutânea ou de cirurgia, deverão ser reestudados 
precocemente com angiotomografia computadorizada das 
artérias coronárias ou preferencialmente cinecoronariografia. 
Os achados destes exames e a utilização de escores como o 
SYNTAX II, com suas variáveis anatômicas e clínicas, terão papel 
relevante para a decisão sobre a melhor forma de intervenção.  
Estas indicações estão razoavelmente bem atualizadas nas 
diretrizes das grandes Sociedades de Cardiologia Europeias, 
Americanas e Brasileira e na maioria das vezes seguem as 
mesmas orientações já discutidas anteriormente, quando das 
indicações para os pacientes com angina estável.

INFARTO DO MIOCÁRDIO COM 
ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST (IMCSST)

O IMCSST é uma condição clínica bem definida através 
da elevação do segmento ST do eletrocardiograma e com-
provação laboratorial da liberação de biomarcadores de 
necrose miocárdica na corrente sanguínea. Estabelecido o 
diagnóstico de infarto do miocárdio o tratamento deve ser 
a reperfusão da artéria culpada em menor tempo possível, 
com a intervenção percutânea ou com agentes fibrinolíticos, 
o objetivo é o salvamento do miocárdio em risco. Após a 

realização da angioplastia de salvamento muitos pacientes 
persistem com lesões multiarteriais e complexas, com ne-
cessidade de tratamento invasivo. A decisão quanto ao tipo 
de intervenção, cirúrgica ou por angioplastia, nas lesões 
residuais deverá ser discutida pelo Heart Team e o paciente, 
conforme critérios já estabelecidos em discussões anteriores.

COMPLICAÇÕES MECÂNICAS DO 
INFARTO DO MIOCÁRDIO

O choque cardiogênico geralmente associado a extensas 
áreas de comprometimento miocárdico ou por complicações 
mecânicas, tais como rotura de músculo papilar da valva 
mitral, rotura do septo interventricular ou rotura da parede livre 
do ventrículo esquerdo.  Havendo lesões obstrutivas multiar-
teriais a revascularização cirúrgica ou percutânea deverá ser 
realizada, assim como o suporte farmacológico e mecânico 
com o uso de Balão Intraórtico ou com a utilização de ECMO 
(Extra Corporeal Membrane Oxigenation) veno-arterial.

A rotura de músculo papilar da valva mitral, mais co-
mumente do músculo papilar ântero-lateral, acarreta insu-
ficiência cardíaca grave e deve ser operada rapidamente, 
sendo a valva substituída quando não houver possibilidade 
de refixar o músculo. A rotura do septo interventricular é 
também complicação grave que se inicia com pequenas 
perfurações, com rápida progressão para uma rotura ampla 
determinando choque cardiogênico. O tratamento cirúrgico 
deverá ser indicado precocemente. A exclusão cirúrgica da 
área septal com rotura é procedimento bem estabelecido. 
Frequentemente a lesão coronária é única, envolvendo mais 
comumente a artéria descendente anterior. Mais comumente 
os óbitos no pós-operatórios ocorrem por falência de múltiplos 
órgãos, provocado pelo choque prolongado principalmente 
quando a intervenção foi retardada. A rotura da parede livre 
do ventrículo esquerdo é geralmente fatal por tamponamento 
cardíaco. Uma vez que na fase inicial sua detecção ao eco-
cardiograma pode ser difícil devido a ocorrência de apenas 
uma infiltração da parede com leve vazamento o tratamen-
to precoce dessa complicação acaba sendo postergado. 
A ressonânica magnética cardíaca (RMC) auxilia no diag-
nóstico precoce possibilitando correção em tempo hábil.

Estas complicações mecânicas assim como o aneurisma 
do ventrículo esquerdo, felizmente estão cada vez menos 
frequentes graças aos avanços no tratamento precoce dos 
pacientes na fase aguda do infarto do miocárdio. Entretanto 
muitos pacientes, na evolução tardia, podem evoluir para 
insuficiência cardíaca refratária.

Com poucas opções de tratamento, pacientes com insuficiên-
cia cardíaca avançada têm um prognóstico reservado com baixa 
qualidade de vida. A rápida evolução tecnológica dos dispositivos 
de assistência circulatória mecânica, atualmente miniaturizados e 
de fluxo contínuo, possibilitam taxas de sobrevida em um e dois 
anos de 80 e 70%, respectivamente.36 O uso desses dispositivos 
como terapia de destino é uma boa opção terapêutica principal-
mente para pacientes inelegíveis ao transplante cardíaco.
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REVISÃO/REVIEW

RESUMO
Os autores realizam uma revisão, de característica didática, das aortopatias, focali-

zando o histórico, o desenvolvimento do tratamento e os aspectos atuais de abordagem, 
utilizando a alta tecnologia das salas híbridas. Nos últimos anos, graças ao desenvolvi-
mento das técnicas endovasculares, ocorreu uma verdadeira revolução no tratamento, 
especialmente para as patologias da aorta descendente, em que procedimentos eficientes 
foram aplicados com acentuada redução da morbimortalidade. A utilização de salas 
híbridas e tecnologia de moldes 3D, permitindo endoprótese customizadas, constituem-
-se em avanços significativos a serem utilizados nos próximos anos e que mudarão os 
paradigmas de uma subespecialidade.  

Descritores: Aneurismas da aorta torácica; Aorta torácica; Procedimentos endovasculares.

ABSTRACT
The authors performed a didactic review of aortic diseases, focusing on the historical 

aspects, the development of treatment, and aspects of the current approach using the 
latest technology of hybrid surgical rooms. In recent years, thanks to the development 
of endovascular techniques, there has been a real treatment revolution, especially for 
diseases of the descending aorta, with the application of efficient procedures, resulting 
in a significant reduction in morbidity and mortality. The use of hybrid technology rooms 
and computer 3-D reconstruction technology, enabling customized endoprostheses, are 
significant advances to be used in the coming years, and that will change the paradigms 
of a sub-specialty. 

Keywords: Thoracic Aortic Aneurysms;  Aorta, thotacic; Endovascular procedures. 
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EVOLUÇÃO NO TRATAMENTO DOS ANEURISMAS 
DA AORTA TORÁCICA

EVOLUTION AND TREATMENT OF THORACIC AORTIC ANEURYSMS

INTRODUÇÃO 
Define-se como aneurisma da aorta a dilatação de um 

ou mais segmentos da mesma que envolva todas as suas 
camadas ou seja, intima, média e adventícia. Na prática 
considera-se aneurisma quando o diâmetro da aorta for duas 
vezes maior do que seu tamanho normal. 

Deve-se diferenciar os aneurismas das ectasias aórticas 
nas quais o vaso é dilatado uniformemente assumindo o 
aspecto alongado e fusiforme caracterizando as dolico-mega 
aortas. Estas têm prognóstico mais favorável e não exigem os 
mesmos critérios de conduta cirúrgica como nos aneurismas. 

A incidência de aneurismas da aorta torácica atinge de 
seis a oito indivíduos em cada 100 mil pacientes por ano 
sendo 50% dos casos na aorta ascendente, 10% na croça 
e os 40% restantes na descendente.1 Não temos dados 
nacionais como referência, mas seguramente a detecção dos 
casos vem aumentando em função da melhora dos métodos 
diagnósticos assim como o aumento da população idosa.

Pacientes com aneurismas não tratados seguem o curso 
natural que invariavelmente acabam na ruptura quando não 

falecem antes por comorbidades como doença coronariana, 
acidente vascular cerebral ou doença renal associadas.

Os recursos terapêuticos cirúrgicos e endovasculares que 
passaram a ser utilizados nas últimas décadas com melhores 
resultados e menor risco, modificaram consideravelmente a 
conduta e permitiram maior e melhor expectativa de vida.

Vamos dividir arbitrariamente para fins didáticos a aorta 
torácica em três segmentos:  ascendente, croça e descen-
dente por apresentarem características distintas quanto à 
conduta, anatomia e seleção de procedimento cirúrgico.

AORTA ASCENDENTE
Esta porção da aorta se inicia na raiz aórtica onde estão 

fixados os folhetos da valva aórtica e os seios aórticos e se 
extende por cerca de 5cm até a origem do tronco braquioce-
fálico, sendo totalmente intrapericárdica.  A junção sinotubular 
delimita os seios aórticos da aorta ascendente.

Além da função de conduto para a circulação do sangue, 
as propriedades elásticas da aorta permitem armazenar a 
energia cinética produzida pelo ventrículo durante a sístole 
na forma de energia potencial elástica, sendo novamente 
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convertida em energia cinética durante a diástole mantendo 
a circulação anterógrada neste vaso. A perda da elasticidade 
da parede aórtica, determina de per si alterações hemodi-
nâmicas com alargamento da pressão diferencial e pode 
interferir na evolução a longo prazo. 

Adicionalmente a aorta tem papel regulatório indireto na 
pressão arterial e frequência cardíaca devido a barorecep-
tores localizados na adventícia que enviam sinais aferentes 
a centros vasomotores no tronco cerebral via nervo vago. 

Esta fisiologia é alterada quando, na cirurgia remo-
vemos a aorta ascendente e a substituímos por um tubo 
de Poliéster (Dacron) ficando o paciente privado no 
pós-operatório de mecanismos adaptativos, sendo mais 
perceptível a hipotensão ortostática que se atenua na 
evolução a médio prazo. 

Nos aneurismas da aorta ascendente devemos dife-
renciar duas condições básicas: a ectasia anulo aórtica e 
os aneurisma apenas da aorta ascendente preservando a 
junção sinotubular.

Na primeira situação a aorta é dilatada desde a sua raiz 
e alarga a junção sinotubular e os seios de valsalva levando 
frequentemente à insuficiência aórtica de graus variáveis 
apenas por dilatação do anel. (Figura 1) 

Os aneurismas que preservam o diâmetro da junção 
sinotubular podem se constituir em achado isolado ou 
virem acompanhados de estenose valvar aórtica ou valva 
aórtica bicúspide.

Nas dilatações da aorta ascendente com valva aórtica 
bicúspide se admite alteração estrutural conjunta da valva 
e parede aórtica de origem congênita, sendo as indicações 
cirúrgicas mais precoces pelo risco de dissecção aórtica.

O tratamento cirúrgico das patologias da aorta ascendente 
e valva aórtica passou a ser utilizado em larga escala após 
a descrição da técnica de implante de tubo valvulado por 
Bentall e De Bonno em 19682 e vem demonstrando excelen-
tes resultados a longo prazo.3-4 A técnica foi originalmente 
descrita com prótese valvular mecânica (Starr – Edwards) e 
foi consagrada com prótese mecânica de fluxo central que 
nos parece a melhor opção.

Mais recentemente tem-se empregado o “Bentall – bioló-
gico”, ou seja, o implante de um tubo valvulado com próteses 
biológicas fundamentalmente devido a nosso ver ao aceno 

de um “valve-in-valve” no futuro quando da falência do tecido 
biológico, e pela dispensa do uso de anticoagulantes. 

Paralelamente a operação de Bentall De Bonno outras 
técnicas que conservam a valva aórtica nativa tem sido em-
pregadas com entusiasmo como a técnica do reimplante de 
Tirone,5 remodelamento Yacoub,6 ou variantes, Van Son. 7 

Estas técnicas têm resultados atraentes a longo pra-
zo, mas são operador dependente precisando ser feitas 
com resultados reprodutíveis apenas por grupos de grande 
experiência, sendo que os Bentall De Bono clássicos são 
excelentes operações e menos sujeitas a falhas.

Com o tempo, variações da cirurgia de Bentall foram 
introduzidas para alguns pacientes onde reoperações ou 
casos mais complexos exigem reimplantes especiais dos 
ostio coronários.8,9

Na atualidade, a terapêutica das afecções da aorta ascen-
dente e sua raiz são bem resolvidas com os procedimentos 
tipo Bentall e suas variantes com baixo risco cirúrgico e bons 
resultados a longo prazo. 

Cabem, todavia, algumas indagações a respeito dos 
resultados a longo prazo dos pacientes com síndrome de 
Marfan, qual a vantagem ainda não definida a respeito de 
tubos valvulares com “seios de valsalva” moldados no próprio 
tubo e se os resultados tardios dos tubos valvulados com 
próteses biológicas repetirão os excelentes resultados dos 
Bentall clássicos. 

Não há ainda na atualidade perspectiva para utilização 
de procedimentos endovasculares menos invasivos nas 
patologias da aorta ascendente a não ser casos esporá-
dicos de tratamento por cateter em casos de dissecção 
localizada ou pseudo aneurisma em pacientes sem outras 
opções. Recentemente tem sido proposto o tratamento 
endovascular em pacientes com disseção da aorta as-
cendente, inoperáveis por razões clínicas, utilizando-se 
próteses endovasculares curtas quando a anatomia da 
dissecção permite a liberação da prótese sem o risco de 
ocluir os ostios coronários.10,11

CROÇA DA AORTA 
As dilatações isoladas da croça da aórtica são menos 

frequentes que as dilatações da ascendente se estendendo 
para a croça. 

O tratamento cirúrgico nestas situações é mais complexo 
em virtude da saída dos vasos cervicais; tronco braquiocefálico, 
carótida esquerda e subclávia esquerda, estarem acometidos. 

A possibilidade de correção desta entidade foi descrita 
com sucesso pela primeira vez por DeBakey,12 através de 
derivações extra-anatômicas, mas na evolução, ficou consa-
grado o tratamento da croça aórtica com o uso de circulação 
extracorpórea, hipotermia profunda e parada circulatória total.

Com a temperatura a 18ºC a circulação extracorpórea é 
interrompida e dispomos de 30 minutos para a correção do 
arco aórtico com tubo de Dacron, reimplantando isoladamente 
ou em bloco os vasos cervicais.

Se o procedimento exceder os 30 minutos previstos, 
devemos estabelecer a perfusão dos vasos cervicais. As ten-
tativas de perfusão cerebral retrógrada pelo sistema venoso, 
após utilização inicial com entusiasmo foram praticamente 
abandonadas por determinar edema cerebral e não proteger 
adequadamente o encéfalo.

Figura 1. Foto cirúrgica de ectasia anulo aórtica, deformando a 
junção sino tubular.
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Alternativas técnicas para corrigir os aneurismas do arco 
aórtico tem sido utilizadas na tentativa de diminuir a invasivi-
dade do tratamento convencional como os procedimentos 
híbridos, tratando a croça aórtica e aorta descendente com 
stents por via endovascular e realizando desvio extra-ana-
tômico da aorta ascendente para os vasos cervicais com 
toracotomia.13-15 (Figura 2) A utilização de salas híbridas, 
necessárias para estas intervenções combinadas permitem 
antever futuro promissor para o tratamento híbrido.

Mais recentemente ainda tem-se realizado o tratamento 
endovascular total da croça com enxertos ramificados ou 
ainda com técnica do “chaminé”, inicialmente para pacientes 
de alto risco operatório. 

Estes procedimentos exigem sua realização em salas 
híbridas, com material adequado, operadores de experiência 
e farto planejamento pré-operatório que, às vezes excede o 
tempo utilizado na sala operatória. (Figura 3) 

Os resultados imediatos são entusiasmantes com signi-
ficativa redução da morbimortalidade persistindo dúvidas a 
longo prazo quando à perviedade das derivações dos vasos 
cervicais assim como vazamentos residuais. 

Serão necessários ainda mais alguns anos de observa-
ção para se constituir a primeira opção no tratamento das 
afecções do arco aórtico. 

Uma tendência que se consolida cada vez mais é com-
plementar o tratamento da croça com o implante de um Stent 
na aorta descendente com caráter preventivo. Assim toda a 

aorta torácica seria tratada diminuindo futuras intervenções e 
consagrando o princípio da tromba de elefante descrito por 
Borst, utilizado por Palma nas dissecções e proposto como 
boa opção por Ius et al. face os bons resultados tardios.16,17  

Na atualidade, os implantes de tubos de Dacron na aorta 
descendente, sob visão direta como complementação das 
cirurgias do arco foram substituídas pelo implante de Stents 
auto expansíveis ficando esta técnica consagrada como 
“frozen elephant trunk” se demostrando eficiente na evolução 
a longo prazo.18,19 

AORTA DESCENDENTE
A anatomia e histologia da aorta descendente tem caracte- 

rísticas anatômicas e histológicas especiais o que confere a 
este segmento da aorta torácica aspectos próprios quanto 
a patologias e tratamento cirúrgico. 

Por definição, considera-se como aorta descendente o 
trecho que vai da subclavia esquerda até a reflexão diafragmá- 
tica e quando ultrapassa este limite caudal caracterizamos os 
aneurismas tóraco-abdominais. Neste segmento com exten-
são variável de 15 a 20cm e reto não saem vasos viscerais 
importantes a não ser pares de intercostais com finalidade de 
irrigar a parede torácica e se conectar com a artéria espinhal 
anterior que irriga os cornos anteriores da medula espinhal. 
Esta característica anatômica é fundamental para o entendi-
mento do risco de paraplegia quando se sacrifica os ramos 
intercostais na cirurgia ou ainda nas disseções da aorta. 

Do ponto de vista histológico a aorta descendente se 
aproxima muito mais da aorta abdominal do que da porção 
ascendente e croça.

As patologias que afetam este segmento da aorta são 
aneurismas verdadeiros, dissecções, ulceras e processos 
degenerativos parietais.

As complicações destas afecções culminam com a rup-
tura do vaso sendo necessário o tratamento cirúrgico cuja 
indicação e oportunidade dependem do cotejo entre o risco 
de morte e o risco da operação. 

Admite-se de uma maneira geral que diâmetros supe-
rior 5,5cm constituem indicações de intervenção, devendo, 
todavia, outros fatores serem considerados.

Classicamente o tratamento cirúrgico consiste na remoção 
do segmento doente e substituição por tubo de Dacron com o 
simples pinçamento aórtico “clamp and go”.20 Todavia apesar 
dos progressos do tratamento, persistem ainda complicações 
graves no pós-operatório sendo mais grave a paraplegia a 
despeito de técnicas protetores da medula espinhal.21 

Desta forma a proposta de tratamento endovascular, revo-
lucionária e pioneira proposta por Parodi,22 logo foi aplicada 
para o tratamento da aorta descendente.23-25

Os resultados iniciais entusiasmadores ocasionaram 
uma verdadeira revolução no tratamento dos aneurismas 
verdadeiros e dissecções da aorta descendente determi-
nando uma migração para o tratamento endovascular que 
se expande cada vez mais face a consistência dos bons 
resultados agora confirmados na evolução a médio e longo 
prazo26-30 (Figura 4)

Na atualidade a imensa maioria dos aneurismas da aorta 
torácica descendente podem ser tratados por via endovascu-
lar incluindo as dissecções aórticas agudas e suas variantes.

Figura 3. Tratamento totalmente endovascular da croça aórtica com 
enxertos ramificados. 

Figura 2. Estudo controle de derivação extra-anatômica da aorta 
ascendente com ramos para o braquiocefálico, carótida E e subclávia E.

AR PL
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Os problemas mais complexos como a necessidade 
de oclusão da subclávia esquerda nos casos que a zona 
de aterrisagem proximal é limite, têm sido resolvidos com 
shunts carotídeo-subclávia ou ainda com a técnica do cha-
miné, garantindo a perfusão do braço esquerdo e evitando 
a síndrome da subclávia ladra. (“steal syndrome”)

O investimento maciço da indústria nos Stents diminuiu a 
curto prazo as complicações iniciais como rupturas, vazamen-
tos e dificuldades no acesso femoral permitindo ampliação 
das indicações e melhores resultados. 

Na atualidade o tratamento endovascular dos aneuris-
mas e dissecções da aorta descendente é o procedimento 
de eleição ficando a cirurgia convencional reservadas para 
casos especiais. 

Os Stents ramificados e o conceito de Stents paralelos ao 
corpo principal técnica do “chaminé” constituem alternativas 
de tratamento com resultados iniciais entusiasmantes mas 
a espera de bons resultados a médio e longo prazo para 
consolidar sua aplicação. 

Se a expectativa inicial for confirmada o tratamento en-
dovascular poderia substituir a cirurgia aberta para os aneu-
rismas tóraco-abdominais e croça aórtica. 

Na situação atual estas alternativas devem ser reservadas 
para pacientes de alto risco. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dentre várias subespecialidades, poucas sofreram mudan-

ça de paradigmas tão acentuadas como as patologias da aorta. 
O tratamento endovascular em apenas duas décadas 

mudou radicalmente a estratégia de manejo dos aneurismas 

e dissecções aorta diminuindo o risco da intervenção e a 
invasividade dos procedimentos abertos convencionais. 

As intervenções híbridas, combinaram duas táticas trans-
formando a cirurgia mais amistosa. As salas de alta tecnologia 
(Híbridas) qualificaram acentuadamente os procedimentos 
cirúrgicos exigindo equipes multiprofissionais: cirurgião, 
anestesista, hemodinamicista, ecocardiografista que somam 
habilidades em benefício do paciente. 

Ainda a tecnologia 3-D nos traz a possibilidade de pla-
nejamento pré-operatório com moldes em gesso ou plástico 
obtidos de tomografias a fim de realizar tratamentos comple-
xos como os Stents ramificados e precisão na escolha das 
endopróteses. (Figura 5) 
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ARRITMIAS CARDÍACAS: ABORDAGEM TRANSLACIONAL 

PERCUTANEOUS INTERVENTIONS FOR THE TREATMENT OF 
CARDIAC ARRHYTHMIAS: TRANSLATIONAL APPROACH

RESUMO
Nos últimos 50 anos, elegantes modelos clínicos e experimentais impulsionaram a 

investigação translacional do substrato celular e tissular das arritmias cardíacas,  favore-
cendo o desenvolvimento de intervenções não farmacológicas, com grandes conquistas 
terapêuticas quando comparadas ao tratamento convencional com drogas antiarrítmicas. 
Além do progressivo conhecimento da complexidade anatômica e eletrofisiológica, os 
métodos de mapeamento sofisticados, os cateteres especiais e os estudos clínicos 
controlados favoreceram o progresso da ablação das taquiarritmias, principalmente das 
taquicardias ventriculares e da fibrilação atrial.

Descritores: Arritmias cardíacas; Ablação por cateter; Medicina translacional. 

ABSTRACT
In the last fifty years, elegant clinical and experimental models have prompted new 

translational concepts on cellular and tissue substrate of cardiac arrhythmias, favoring the 
development of non-pharmacological interventions, with important therapeutic achieve-
ments when compared to conventional treatment with antiarrhythmic drugs. Besides the 
gradually increasing knowledge of the anatomical and electrophysiological complexity, 
sophisticated mapping methods, special catheters, and controlled clinical trials have favored 
the progression of ablation of tachyarrythmias, particularly of ventricular tachyarrythmias 
and atrial fibrillation.

Keywords: Cardiac arrhythmias; Catheter ablation; Translational medicine.
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Nos últimos 50 anos houve um importante avanço no 
entendimento dos conceitos anátomo-eletrofisiológicos do 
coração, com grande contribuição para a abordagem racional 
no diagnóstico e terapêutica das arritmias cardíacas.  

Nos anos 60, após a introdução por Lown dos aparelhos 
de desfibrilação de corrente direta1, houve outras contribui-
ções fantásticas que, de uma forma translacional, deram o 
suporte para o contínuo desenvolvimento das técnicas para o 
tratamento percutâneo das arritmias: o registro do feixe de His 
por Scherlag,2 a estimulação elétrica do coração por Wellens e 
Durrer,3 a  ablação cirúrgica anatômica das vias acessórias por 
Sealy4 e, finalmente, a ablação por cateter utilizando inicialmente 
corrente direta por Scheinman,5 posteriormente consolidada 
com a utilização da radiofrequência como fonte de energia. 

Nesse mesmo período, o estudo CAST6 demonstrou 
a incapacidade das drogas antiarrítmicas em diminuir a 
mortalidade nos pacientes com arritmias ventriculares e as 
arritmias atriais também não contavam com drogas efetivas 
que atuassem em canais específicos como os de K.  Dessa 
forma,  a introdução das técnicas de ablação com a utiliza-
ção de radiofrequência nos Estados Unidos e Europa no fim 
dos anos 19807 e no Brasil  no início dos anos 1990,8 foi um 

estratégia necessária  para possibilitar o controle de muitas 
arritmias que  procuraremos aqui abordar,  seguindo as suas 
bases fisiopatológicas e translacionais.

CONCEITOS BIOFÍSICOS
As intervenções por cateter para a destruição de tecidos 

arritmogênicos utilizaram, na maioria das vezes, o hipera-
quecimento com corrente direta, microondas, ultrassom, 
laser e radiofrequência. A energia mais utilizada foi radio-
frequência, uma forma de corrente elétrica alternada de 
500-1000 kz que,  quando aplicada de forma unipolar entre 
o polo distal de um cateter e uma superfície, causa efeitos  
na membrana celular, citoesqueleto, núcleo e metabolismo 
celular, incluindo a resposta inflamatória microvascular.  
Após atingir a temperatura de 50°C observam-se lesões por 
aquecimento bem delimitadas e irreversíveis, decorrentes 
da lesão do sarcolema e sobrecarga de cálcio intracelular.  
O monitoramento da temperatura previne aquecimento 
exagerado na ponta do cateter (que pode ser evitado 
também com cateteres irrigados), formação de coágulos 
e subida da impedância. 
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Outro mecanismo térmico é o da crioablação onde o 
nitrogênio líquido pressurizado, congela e cristaliza as es-
truturas em contato com um cateter balão, comprometendo 
de forma reversível (até -40°C) ou irreversível (< -40°C) as 
estruturas cardíacas que estão em contato direto com a fonte 
de congelamento.

CONCEITOS ANÁTOMO-
ELETROFISIOLÓGICOS 

Automatismo
A capacidade de despolarização dos miócitos é depen-

dente de um gradiente iônico intra e extracelular, mediado 
principalmente pelo influxo/efluxo de sódio e potássio. Esse 
movimento iônico é controlado por múltiplos canais (Figura 1A) 
que, normalmente, podem se despolarizar automaticamente. 
Essas células automáticas garantem a frequência cardíaca 
e suas variações, a partir de estruturas hierarquicamente 
dispostas preferencialmente no nó sinusal, junção atrioven-
tricular (AV) e no sistema His-Purkinje.

Por automatismo ou atividade deflagrada (despolariza-
ções precoces ou tardias), existe um aumento da despolari-
zação das células com ritmos mais rápidos localizados tópica 
(nó sinusal, nó AV, system His-Purkinje) ou atopicamente 
no coração direito (junção com a veia cava superior, crista 
terminalis, vias de saida de ventrículo direito) ou esquerdo 
(veias pulmonares, apêndice atrial esquerdo, via de saida 
do ventrículo esquerdo e músculos papilares) (Figura 1B). 

A base iônica das pós-despolarizações tardias está rela-
cionada à sobrecarga de cálcio no mioplasma e no retículo 
sarcoplasmático e à liberação secundária desse íon após a 
repolarização, principalmente na presença de catecolaminas ou 
AMP cíclico. Geralmente são ritmos focais, e a precocidade num 
mesmo local permite estabelecer, se acessível percutaneamente, 
o foco de origem e o mapeamento para a ablação dessa arritmia.

Reentrada
Na vigência de alterações na condução, a ativação elétrica 

navega por tecidos com diferentes propriedades de condução 
e refratariedade. Dessa forma, existe a possibilidade do estí-
mulo ter a sua condução perpetuada ao encontrar, antes de se 
extinguir, um tecido adjacente funcionando como um circuito 
de condução e períodos refratários heterogêneos, diferentes 
do tecido normal. Esse fenômeno (figura 2) de reentrada 
pode reproduzir em laboratório as taquiarritmias monomór-
ficas nodais, atrioventriculares e ventriculares; podem estar 
relacionadas a tecidos normais ou patológicos, sendo estes 
últimos representados por cicatrizes nos átrios e ventrículos, 
decorrentes de isquemia ou processos degenerativos.

As arritmias sustentadas mais frequentes com mecanis-
mos reentrantes foram as primeiras a serem abordadas por 
meio de ablação com cateteres, notadamente as taquicardias 
por reentrada nodal, atrioventricular e ventricular, que serão 
descritas a seguir. Posteriormente, as arritmias por auto-
maticidade foram também manuseadas por essa técnica. 

Taquicardias reentrantes nodais (TRN)
O nó atrioventricular (NAV) é o filtro natural para a condu-

ção mais vagarosa do potencial de ação dos átrios para os 

Figura 1. (A) Correntes iônicas determinantes do potencial de acão: as 
com orientação inferior são dirigidas de fora para dentro da célula; as 
com orientação superior são oriundas de dentro da célula e dirgidas 
para o meio extra-celular. (B) Células automáticas, com oscilações 
no seu potencial de ação por fluxos iônicos precoces (PDP= pós 
despolarizações precoces) e tardios (PDT).9

Figura 2. A) tecido com alteração estrutural ou funcional na condução 
sem prejudicar a passagem no estímulo em condições normais; 
B) Na presença de uma ectopia existe bloqueio bidirectional; C) Na 
vigência de uma ectopia mais precoce existe um bloqueio anterógrado 
unidirecional e, pela demora da condução, existe tempo para 
possibilitar a ativação retrógrada e desencadeamento da arritmia. 
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ventrículos garantindo, pela lentificação do impulso no NAV, a 
sequência fisiológica contrátil atrioventricular e a proteção da 
condução para o ventrículo de ritmos atriais rápidos como o 
da fibrilação atrial. Essa velocidade de condução mais lenta é 
determinada pelos pequenos diâmetros dos miócitos nodais, 
interposição de tecido conjuntivo e, principalmente, pelas falhas 
de continuidade determinada pelas conexinas.  Dessa forma, o 
mapeamento óptico, histológico e ensaios imunológicos com 
proteínas marcadoras demonstraram, junto com o registro do 
potencial de ação, a  coexistência de vias nodais rápidas (tecido 
transicional) e lentas (extensões nodais inferiores), caracteri-
zadas respectivamente por grande e pequena expressão das 
conexinas Cx40 e Cx43.10 Em 20% dos indivíduos, vias mais 
lentas (Figura 3) com período refratário curto são encontradas 
na proximidade do NAV e, podem, em circunstâncias especiais, 
desencadear a taquicardia por reentrada nodal.

O posicionamento dos cateteres e a ablação da via len-
ta dos pacientes com taquicardia por reentrada nodal é 
geralmente simples, com sucesso em 95% dos pacientes; 
consiste na localização topográfica radioscópica (Figura 3D) 
e eletrofisiológica dos potenciais da via lenta para a aplicação 
de radiofrequência (30-50W, 1 minuto, temperatura 40-50°C). 
As complicações estão relacionadas ao acesso vascular 
(1% de trombose venosa profunda) e proximidade do NAV 
(1% de Bloqueio AV total) sendo a recorrência em 1 ano de 5%.

Figura 3. (A e B) Anatomia das estruturas relacionadas com a taquicardia por reentrada nodal que obedece os mesmos princípios da 
reentrada da (C) identificação eletrocardiográfica do salto na condução pelo nó atrioventricular que antecede a taquicardia. (D) Radiologia 
dos cateteres utilizados em projeção obliqua anterior esquerda e suas posições: ADA = átrio direito alto, H = His, SC = seio coronário, 
ABL = cateter de ablação. 

Taquicardias reentrantes atrioventriculares (TAV)
As vias acessórias são feixes anômalos compostos de 

células miocárdicas inseridas livremente ao longo do anel mitral 
(60%), tricuspídeo (15%) ou no lado septal D/E dessas valvas 
(25%). Raramente as vias acessórias emergem diretamente 
dos átrios (atriofasciculares), do nó AV (nodofasciculares, no-
doventriculares) ou do feixe de His (His-fasciculares).  Podem 
ser múltiplas em 13% das vezes e, na presença de doença de 
Ebstein, são 4 vezes mais frequentes (52%). Podem também 
apresentar condução decremental como as fibras laterais 
direitas de Mahaim com condução apenas anterógrada, com-
portando-se funcionalmente como um feixe de His duplicado 
na região lateral do anel tricúspideo e inserido distalmente no 
sistema His-Purkinje direito, perto do ápex do ventrículo direito. 
Finalmente, existem também as fibras póstero-septais com 
condução decremental exlusivamente retrógrada, geradoras 
da taquicardia de Coumel que, por ser incessante, pode levar 
ao desenvolvimento de taquicardiomiopatia. 

As técnicas radiológicas e eletrofisiológicas procuram 
definir a inserção das vias ao longo dos anéis atrioventricu-
lares, sendo o sucesso e desfecho clínico da ablação das 
vias acessórias semelhantes aos das TRN. Existe maior 
dificuldade técnica na ablação das vias epicárdicas, vias 
múltiplas ou quando as vias acessórias estão associadas 
às cardiopatias complexas.
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Algumas fibras musculares que envolvem o seio coronário 
e suas veias tributárias podem funcionar como uma ponte mus-
cular conectora entre os átrios e ventrículos. Quando existe a 
necessidade de ablação nesse local de fluxo sanguíneo limitado, 
utiliza-se irrigação na ponta do cateter; dessa forma a lesão será 
formada sem o aumento limitante da impedância e temperatura. 
A proximidade das artérias coronárias (principalmente a artéria 
descendente posterior) com os ramos do seio venoso, exige 
definição anatômica e cuidados especiais durante a ablação.

Dependendo das peculiaridades anatômicas dos feixes 
anômalos, podem ser utilizadas bainhas para estabilizar o 
mapeamento de anéis maiores como o tricuspídeo, para o 
acesso transeptal nas vias esquerdas e para acesso peri-
cárdico para vias epicárdicas.

Taquicardias reentrantes ventriculares
O substrato cicatricial da taquicardia ventricular (TV) 

sustentada após o infarto do miocárdio forneceu um modelo 
reprodutível de reentrada, intensamente estudado pela ele-
trofisiologia contemporânea.  A região da cicatriz é composta 
não apenas por uma cicatriz densa, mas também por tecidos 
circunvizinhos com fibrilas miocárdicas inseridas na intimidade 
da cicatriz, caracterizados por alterações da conexina 43, 
diminuição do acoplamento intercelular, condução lenta e 
predisposição à taquicardia ventricular reentrante. Alterações 
adaptativas no sistema nervoso simpático e parassimpático 
com aumento das eferências e diminuição das aferências 
neuronais da área infartada, resultam em maior heterogenei-
dade e multiplicidade de circuitos do substrato arritmogênico, 

identificados pelos potenciais fracionados, potenciais tardios 
e atividade ventricular localizada anormal (Figura 4).

O remodelamento estrutural do miocárdio está associado 
ao aparecimento de miofibroblastos, células fundamentais e 
base biológica translacional do substrato da TV. Estudos animais 
recentes demonstram que após seis semanas do infarto experi-
mental, os istmos das TV apresentam uma altíssima densidade 
de miofibroblastos (aumento de cinco vezes) e maior vascu-
larização (aumento de 1,7 vezes) nas bordas das cicatrizes, 
devido ao aumento de recrutamento celular ou, então, por fatores 
pró-angiogênicos dessas mesmas células miofibroblásticas. 
Existem também pontes celulares entre os miofibroblastos e 
os cardiomiócitos restantes, com heterogeneidade organizada 
nas bordas da cicatriz e isoladas por septos de colágeno, com 
heterogeneidade tissular e resistência alteradas, devido ao aco-
plamento heterocelular não uniforme entre os cardiomiócitos.11 
Esses achados experimentais fundamentam as hipóteses sobre 
a relação entre a heterogeneidade elétrica com as alterações da 
condução e à inducibilidade de arritmias ventriculares.

A presença de um substrato estável, caracterizado por 
uma cicatriz com tecido miocárdico viável no seu interior, 
estabelece as condicões para o mecanismo de reentrada 
e, com isso, a reprodução das taquicardias ventriculares 
monomórficas humanas em laboratório. 

A possibilidade de mapeamento das taquicardias ven-
triculares sustentadas (TVS) por técnicas eletrofisiológicas 
definiu localizações que guardavam boa correlação com o 
eletrocardiograma de superfície, oferecendo a possibilidade 
de diagnóstico não invasivo da sua origem (Figura 5). 

Figura 4. Derivação de superfície (V6) e eletrograma de cateter de ablação (Cartod). Potenciais fragmentados e tardios observados em ritmo 
sinusal no alvo do substrato arritmogênico de pacientes com taquicardia ventricular sustentada,  submetido à ablação por radiofrequência. 

Figura 5. A) Corte sagital e B) Transversal do coração. A) A apresentação da TV com BCRE em V1 sugere origem no VD, compreendendo  
as TV VSVD  idiopáticas, as TV por reentrada de ramo e as TV relacionadas às cicatrizes, onde os exemplos mais frequentes são as 
displasias arritmogênicas do VD, cardiomiopatias e a sarcoidose. A morfologia de BCRD define quase sempre a origem no VE, sendo 
excepcionalmente encontradas em doenças severas do VD ou  em cicatrizes complexas decorrentes de cirurgias reparadoras da Tetralogia 
de Fallot.  As derivações V3 e V4 conseguem caracterizar as regiões basais e apicais do VE conseguindo,  pela resultante vetorial no ECG, 
diferenciar  as origens das TVS basais (ondas R predominantes )  das apicais (ondas S predominantes).  
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O substrato da TVS consiste de regiões de miocárdio 
anormal onde a musculatura ventricular foi substituida por 
tecido fibroso, criando com isso regiões de condução lenta 
e ocorrência de reentrada, caracterizadas regionalmente 
por locais de baixa atividade elétrica e déficit segmentar 
da contração. A resposta dessas regiões à estimulação 
elétrica programada, reproduzindo laboratorialmente a TVS 
clínica em pacientes com infarto do miocárdio pregresso,  
foi um dos marcos translacionais mais importantes para o 
entendimento do mecanismo arritmogênico da eletrofisio-
logia moderna. Subsequentemente, o advento da radiofre-
quência como fonte de energia incentivou a precisão do 
mapeamento cardíaco pelas técnicas eletrofisiológicas,  
aprofundando também o conhecimento de importantes  
bases  fisiopatológicas da arritmogênese.

Nesses pacientes com doença cardíaca e TVS monomór-
fica, a presença mais frequente de macrocircuitos reentrantes 
facilita a investigação dos locais críticos de manutenção 
dessas arritmias, localizados  no endocárdio, epicárdio 
ou na região  intramural dos ventrículos. Esses circuitos 
são constituidos geralmente de cicatrizes que possuem 
miócitos residuais sobreviventes, constituindo verdadeiros 
canais condutores (Figura 6). Esses canais, denominados 
de istmos,  são corredores de miocárdio circundados por 
barreiras inexcitáveis anatômicas (cicatriz, ânulos valvares) 
ou funcionais (bloqueio da condução durante a taquicardia), 
que permitem,  pela condução lenta do impulso elétrico, que 
a frente de onda perpetue a TVS. 

Além das caracterização dos circuitos, as técnicas ele-
trofisiológicas possibilitaram a localização e tratamento não 
farmacológico das TV, que evoluiram com as técnicas de 
mapeamento eletroanatômico, para a localização mais precisa  
dos circuitos arritmogênicos (Figura 7)

No endocárdio existe maior velocidade na propagação 
do impulso elétrico aos ventrículos, graças à participação 
do sistema de Purkinje. Quando a taquicardia tem origem 
no epicárdio, existe uma maior duração do complexo QRS, 
ausência das ondas R iniciais nas derivações relacionadas 

à origem da TV, incluindo a presença de onda pseudo-delta  
com maior deflexão intrinsecóide consequente à condução 
mais lenta pelo epicárdio, devido a inexistência do sistema 
específico de condução (Figura 8). 

Cabe frisar que as taquicardias epicárdicas são mais 
frequentes nas cardiomiopatias, principalmente na Cardio-
patia Chagásica onde são responsáveis por mais de 50% 
dos casos.

Arritmias ventriculares e Sistema His-Purkinje 
O sistema His-Purkinje  (HP) é composto por fibras espe-

cializadas insuladas desde a sua origem até a sua arborização 
periférica. No ventrículo direito apresentam-se com um único 
ramo e no esquerdo por dois fascículos interconectados, 
coordenando a condução elétrica do NAV até as células 
cardíacas. Tem estruturas celulares, iônicas e eletrofisiológicas 
diferentes do restante do sistema de condução, podendo 
originar ectopias ou taquicardias ventriculares abordáveis 
pelas técnicas convencionais de ablação.      

O conhecimento das arritmias do sistema HP auxiliou 
numa importante quebra de paradigmas em eletrofisiologia, 
explicando morte súbita  e tempestades elétricas em coração 
normal. A constatação de que alguns pacientes com fibrilação 

Figura 6. Modelos de reentrada em um esquema representado por 
áreas róseas de fibrose sem condução, circundadas por músculo 
viável que permite a passagem do estímulo na forma de “figura em 
8”. Áreas “bystander” não participam ativamente do circuito mas 
podem se comunicar com as alças externas do estímulo que vai entrar  
em uma canal central denominado istmo, um verdadeiro corredor 
de tecido viável, circundado por barreiras de tecido inexcitável, que 
auxilia na estabilidade e perpetuação da arritmia. Esse mecanismo 
define a reentrada, uma propagação continua,  repetitiva e circular  
da frente de onda, que retorna e reativa o seu local de origem.  

Figura 7. Mapeamento eletroanatômico em projeções anterior e 
posterior demonstrando regiões de baixa voltagem em vermelho 
que, combinadas às técnicas de eletrofisiologia convencional, 
determinaram o local da ablação no epicárdio do ventrículo esquerdo  
(região ínfero-apical-seta).  

Figura 8. Traçado de paciente com TVS de foco epicárdico, 
observando-se a pseudo onda delta (entre linhas amarelas nas 
derivações precordiais V1 a V6) originada pela condução lenta da 
ativação epicárdica. 

Istmo

proximal

Istmo

central

Istmo

saída

Entrada

Saída

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2018;28(1):71-80



76

ventricular (FV) idiopática tinham como fator desencadeador 
ectopias localizadas do sistema HP estimulou a procura 
de técnicas e estratégias para a eliminação desses focos. 
Ablações oportunísticas12 em situações onde a ectopia está 
presente facilitam o mapeamento, ablação e o controle dessa 
delicada e catastrófica situação clínica (Figura 9).

Situações muito semelhantes de uma ectopia do sistema 
HP foram também reconhecidas em casos de FV associada 
à presença de banda moderadora do VD, Síndrome do QT 
longo e Síndrome da repolarização precoce.

Taquicardias ventriculares focais
O mecanismo das TV monomórficas idiopáticas focais 

pode ser secundário à automaticidade, microrreentrada ou 
atividade deflagrada relacionada à atividade do AMP cíclico.4 
Dessa forma, a estimulação dos receptores beta-adrenér-
gicos pelas catecolaminas resultam na liberação de cálcio 
do retículo sarcoplasmático e, subsequentemente, um au-
mento do cálcio intracelular, pós despolarizações tardias e 
desencadeamento da TV. Essas TV estão mais frequente-
mente localizadas nas vias de saídas dos ventrículos direito 
(TV VSVD) e esquerdo (TV VSVE).

As TV da VSVD são as mais encontradas e se localizam 
mais frequentemente no septo do que na parede livre do VD. 
Na VSVE o local mais frequente é o das cúspides, seguido 
pela região inferior à cúspide coronária esquerda, denominada 
também como continuidade mitro-aórtica. 

A VSVD está posicionada à esquerda e anteriormente 
em relação à VSVE enquanto a valva pulmonar está posicio-
nada superiormente em relação à valva aorta. A cuidadosa 
colocação dos eletrodos na região anterior do tórax permite 
que o registro eletrocardiográfico das derivações precordiais 
possibilite o diagnóstico diferencial entre as TV VSVD com 
as  TV VSVE (Figura 10). A morfologia típica do complexo 
QRS é a de bloqueio completo do ramo esquerdo (BCRE), 
com eixo inferior. A transição do aparecimento da onda R nas 
derivações precordiais, sugere via de saida do VE quando 
ela ocorre em V2 e, ocasionalmente em V3. A definição dos 
detalhes anatômicos auxilia no sucesso do procedimento, 
chegando ao redor de 90% nas séries publicadas.13

IMAGEM DURANTE A ABLAÇÃO 
DA TAQUICARDIA VENTRICULAR 

Os recursos de imagem para suporte investigacional 
dos pacientes com TV tem se expandido. A ecoDopplercar-
diografia transtorácica, um método simples e rotineiramente 
realizado, consegue analisar o espessamento da parede 
e inferir a presença de cicatriz, apresentando entretanto 
limitações na definição da imagem em 10-15% dos casos.15 

 A maior parte das técnicas de ablação de TV está re-
lacionada aos sistemas eletro-anatômicos (Carto, Biosense 
Webster, Inc; NAVX, St Jude Medical; Rhythmia Mapping, 
Boston Scientific Inc). Apesar do grande salto tecnológico 
permitir a reconstrução de um órgão virtual pelo contato do 
cateter, detalhes das cicatrizes e da espessura miocárdica 
podem ficar incorretamente estimadas. A utilização da resso-
nância magnética cardíaca permite delineamento endocárdi-
co, epicárdico ou mesmo intramural da cicatriz, com melhor 
equacionamento da estratégia da ablação. Da mesma forma, 
a integração da ressonância magnética cardíaca (RMC) com 
o mapeamento eletro-anatômico (MEA), permite identificar 
regiões heterogêneas onde a transmuralidade e as bordas 
da cicatriz correspondem frequentemente aos istmos dos 
circuitos reentrants, potenciais alvos da ablação.16-18 

Figura 9. Paciente com FV idiopática relacionada ao sistema His-Purkinje. A) Traçado eletrocardiográfico demonstrando que a extrassístole 
ventricular que desencadeia A TV polimórfica tem a morfologia compatível com origem no sistema His-Purkinje da região póstero-inferior 
do VE. B) Registro dos sinais de cateter de ablação posicionado  nessa região (VEd e VEp) demonstrando os potenciais e a provável 
região de condução lenta que dá origem à TV polimórfica. 

Figura 10. Corte sagital do coração demonstrando as relações entre 
a VSVD (Via de saída do ventrículo direito), Aorta, Átrio esquerdo e 
Ventrículo esquerdo (VE) e a morfologia do complexo QRS na derivação 
V1 nas cinco possibilidades de origem da TV. Observa-se o crescimento 
da onda R à medida que a origem das TV ou extrassístoles ventriculares  
(EV)   está mais posterior. Modificado de Avisartham.14
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Esses avanços da Ecocardiografia, Tomografia Compu-
tadorizada Cardíaca com múltiplos detectores, RMC e MEA 
podem fornecer imagens híbridas integradas para, muito 
além da simples fração de ejeção, fornecer detalhes com-
plementares da inervação, metabolismo cardíaco, arquitetura 
da cicatriz e ativação elétrica. A utilização dos métodos de 
imagem do próprio paciente tem possibilitado modelos para 
estudos de prova de conceito para predizer não só o substrato 
arritmogênico e as características dos seus circuitos, como 
também a capacidade predizer eventos arrítimicos futuros.19,20

ASPECTOS TRANSLACIONAIS DA 
ABLAÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL (FA)

O aumento da prevalência da FA está relacionado à maior 
sobrevida da população e à alta incidência das doenças 
cardiovasculares. Estima-se que 1-2% da população tenha 
FA e, em casos selecionados, principalmente na falha do 
tratamento farmacológico, a ablação pode estar indicada.21 
A percepção dos sintomas da FA é muito variável sendo mais 
frequentemente assintomática em homens, idosos e em FA 
persistente. Após a ablação muitas FA mudam a expressão 
clínica e recorrem de forma assintomática, dificultando o 
critério clínico de efetividade do procedimento.

Substrato da FA 
Além dos cardiomiócitos, células vasculares, nervosas e 

tecido fibroso estão presentes nos átrios.  Após alguns dias 
da presença de FA, existe remodelamento elétrico atrial, 
encurtamento do potencial de ação e da refratariedade com 
menor velocidade e heterogeneidade da condução, fatores 
que favorecem o mecanismo da reentrada. Após meses, existe 
fibrose intersticial com instalação de FA persistente, alteração 
da expressão dos canais iônicos e supressão da atividade 
das correntes de Ca e Na (ICaL e INa e incremento de IK1).

Por décadas as hipóteses conceituais mecanísticas da FA 
foram a) múltiplas ondas reentrantes, b) focos automáticos  e  
c) reentrada única com condução fibrilatória. Recentemente, 
uma série de estudos sofisticados envolvendo simulações 
computacionais (in vitro e in-vivo), mapeamentos superficiais 
e utilização de cateteres esféricos (basket), indicam também 
outras possibilidades: atividades automáticas gerando múl-
tiplas frentes de onda com a presença de rotores ou ondas 
espirais que resultam na fragmentação periférica das frentes 
de atividade elétrica. Dessa forma, o conhecimento atual 
indica que atividades ectópicas e fenômenos reentrantes, 
ancorados em estruturas anatômicas complexas ou regiões 
fibróticas atriais, podem gerar e manter a FA. À medida que 
o tempo passa a FA, inicialmente relacionada com “gati-
lhos” deflagradores, fica mais dependente das alterações 
do substrato e do remodelamento estrutural que acontece 
na sua história natural.22

O sistema nervoso autônomo (SNA) com os seu com-
ponentes simpático (S) e parassimpático (PS) extrínseco 
(neurônios cerebrais e medula) e intrínseco (plexos gan-
glionares epicárdicos predominantemente PS) apresentam 
maior densidade na região epicárdica do antro, nos 5 mm 
proximais da junção atrial E com as veias pulmonares. Esta 
proximidade entre as estruturas nervosas e miócitos propicia 
grandemente a atividade ectópica local, estimulação S ou 
PS com ação pró-arrítmica no átrio e, consequentemente, 

encurtamento do periodo refratário e aumento da heteroge-
neidade da repolarização. Apesar da atividade PS estar mais 
ligada à gênese da FA nos pacientes sem doença cardíaca 
e a simpática nos pacientes com cardiopatia estrutural, a 
descarga simpático-vagal é fortemente pró-arritmogênica e 
pró-fibrilatória, deflagrando frequentemente paroxismos de 
taquicardia atrial e FA. Os resultados da modulação autonôni-
ca como estratégia terapêutica adjunta na ablação da FA são 
controversos: resultados favoráveis 23,24 e desfavoráveis,25,26 

além de evidências experimentais de aumento de indução 
de FA com denervação vagal parcial. A possibilidade de 
outras localizações das eferências nervosas e a capacidade 
de reinervação sugerem que as interações entre o SNA e FA 
são muito mais complexas do que o conhecimento atual, 
com variações e respostas individuais diferentes. 

Bases anatômicas translacionais 
para a ablação da FA

Uma das observações seminais de Haissaguerre27 foi a 
do comportamento dos cardiomiócitos que, ao se imbricarem 
nas veias pulmonares, favorecem o surgimento de focos 
automáticos e atividades microreentrantes. As lições anatô-
micas do passado28 demonstraram que a transição muscular 
entre os átrios e as veias é geometricamente favorecedora 
para distúrbios elétricos e são um alvo importante para o 
mapeamento e ablação por cateter da FA (Figura 11).

Dessa forma a eliminação dos gatilhos deflagradores e 
do substrato arritmogênico devem fazer parte da estratégia 
terapêutica da FA, utilizando a ablação por cateter que con-
siste basicamente na confecção de lesões circunferenciais 
ao redor das veias pulmonares direitas e esquerdas, abor-
dando as juncões veno-atriais, locais críticos para a gênese 
e manutenção da FA pela sua capacidade automática, mi-
croreentrante e rica em plexos ganglionares.   

Provas de conceito foram consolidadas nas últimas déca-
das e, dessa forma, foi reafirmado clínica e experimentalmente 
o papel fundamental das veias pulmonares na gênese da 
FA. A monitorização seletiva das veias (Figura 12) determi-
nando a veia culpada, taquicardias venosas deflagrando 

Figura 11. Vista posterior do átrio esquerdo observando-se (círculo 
vermelho) que a malha complexa de fibras musculares encontra 
maior entralaçamento no óstio das veias pulmonares, possibilitando 
condução anisotrópica e fenômenos arritmogênicos. Modificado 
de Nathan.28 
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FA, e a capacidade da ablação antral apoiada por sistemas 
sofisticados de imagem, estruturaram técnicas que permitem 
eliminar clinicamente a FA em aproximadamente 70%-80% 
dos pacientes.29 

Fatores deflagradores não 
relacionados às veias pulmonares

Taquicadias supraventriculares (TRN ou TAV) podem estar 
presentes em 4% dos casos. Doses altas de isoproterenol 
(20-30 ug/minuto) podem revelar outros locais deflagradores  
para serem abordados durante a ablação da FA: parede pos-
terior do átrio esquerdo, VCS, crista terminalis, fossa ovalis, 
valva de Eustáquio, ligamento de Marshall, adjacências dos 
ânulos valvares e apêndice atrial esquerdo.

Abordagem de Eletrogramas 
fracionados (CFAE), fibrose, rotores 
e apêndice atrial esquerdo

O sucesso da ablação dos pacientes com FA paroxística 
de até 80% quando se considera múltiplos procedimentos, 
não foram alcançados nos pacientes com FA persistente 
(> 1 semana) ou FA persistente de longa duração (>1 ano), 
provavelmente por envolvimento de outros mecanismos.

A necessidade de novas estratégicas percutâneas para 
abordar casos mais crônicos procurou reproduzir a cirurgia de 
Maze (labirinto) criando linhas no teto atrial E e no istmo mitral, 
abordou regiões de condução mais lenta com ablação de 
eletrogramas fracionados complexos (CFAEs) e, finalmente, 
direcionou as estratégias para a complexa fisiopatologia da 
FA, utilizando análise de mapas de fase para a detecção e 
ablação de rotores descritos no estudo FIRM. 30 

Apesar das bases fisiopatológicas envolvidas no dire-
cionamento técnico empregado na ablação de casos de FA 
persistente, os resultados animadores iniciais31,32 não foram 
reprodutíveis e não se mostraram superiores às técnicas 
convencionais de abordagem isolada das veias pulmonares. 
Observações clínicas e laboratoriais sugerem atualmente 
que alguns sinais, como os eletrogramas fracionados (0,06-
0,25mV ou ciclo < 120ms), representam provavelmente sinais 
elétricos passivos, resultantes da colisão de frentes de onda, 
não significam atividade intrínseca local, não havendo nenhum 
benefício demonstrado na sua abordagem nos trials STAR 
AF II33 e CHASE AF-TRIAL.34 

O impacto clínico da abordagem da fibrose como subs-
trato ainda não está definido. O realce tardio obtido pela 
RMC para classificar as mudanças estruturais do átrio em 
graus progressivos de fibrose (estadios I-IV de Utah), são 

Figura 12. Imagens relacionadas à ablação da FA direcionadas às veias pulmonares (A) radioscopia em projeção póstero anterior 
demonstrando a inserção de microcateteres em veias pulmonares para detectar a veia culpada (B) durante a indução da FA. (C) Término 
de taquicardia venosa e controle da FA após a aplicação de radiofrequência na VPSE em outro paciente. (D) Mapeamento eletroanatômico 
acoplado à tomografia computadorizada do átrio esquerdo em projeção póstero-anterior, com imagem tridimensional demonstrando a 
área de ablação antral e isolamento das veias pulmonares (pontos em vermelho).
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de difícil reprodução e, da mesma forma, a abordagem 
eletrofisiológica dos locais de fibrose (< 0,5 mV -fibrose 
densa ou 0,5-1,5mV -fibrose moderada) não trouxeram 
resultados clínicos consistentes. Finalmente, a ablação 
guiada pela identificação de áreas atriais com atividade 
rotacional e fibrilatória promotoras da FA (rotores com >50 
rotações sustentadas) no estudo FIRM,30 pela imagem 
eletrocardiográfica- ECGi34 ou pela análise de frequência 
dominante não foram reprodutíveis35 ou não demonstraram 
superioridade ao isolamento das veias pulmonares.36,37

Modelos de ablação com balão 
e outras fontes de energia

A necessidade de abordagem do tecido atrial nas áreas 
adjacentes (antro) das veias pulmonares incentivou o desenvol-
vimento de modelos simples para otimizar o acesso e contato 
dessas regiões. Cateteres circunferenciais com multieletrodos 
e balões especialmente desenvolvidos para ocluir o óstio das 
veias pulmonares e realizar ablações proximais estão sendo 
testados com diversas modalidades de energia. São exemplos 
os cateteres PVAC e nMARQ para radiofrequência circular, os 
sistemas de balão a laser (óxido de deutério D2O), ultrassom, 
radiofrequência (“hot balloon”) e, finalmente, o de crioablação 
com resultados clínicos semelhantes aos de RF.38 

Imagem perioperatória na ablação da FA
O escore de risco trombogênico mais utilizado é o CHA2D-

S2-VASc (C= insuficiencia cardíaca, H = hipertensão arterial, 
A=idade >65 anos, A2 = idade > 75 anos, S= acidente 
vascular prévio, V = doença vascular, S = sexo feminino). A 
trombogênese da FA não valvar, mediada principalmente pelo 
apêndice atrial esquerdo apresenta risco < 0,3% quando o 
score CHA2DS2-VASc = 0  e >5% quando o CHA2DS2-VASc 
≥ 2. Pacientes com escore ≥ 2 recebem anticoagulação 
oral que normalmente é mantida ininterrupta durante a abla-
ção. Nesses pacientes a ecocardiografia transesofágica 
pré-operatória é sempre realizada para afastar trombos no 
pré-operatório.  Além da capacidade em detectar trombos, 
a Angiografia Tomográfica computadorizada e o Ultrasom 
intracardíaco fornecem imagens importantes que podem ser 
úteis durante o procedimento, seja para o acoplamento de 
imagens como também para o monitoramento ecocardio-
gráfico intracardíaco online das estruturas atriais e cateteres, 
configurando maior segurança ao procedimento. 

Embora a ablação da FA não dispense a anticoagula-
ção crônica em pacientes com CHA2DS2-VASc ≥ 2, alguns 

estudos sugerem que essa conduta pode ser possível nos 
pacientes com ablação com sucesso, quando o monitora-
mento meticuloso demonstra ausência dessas arritmias.39  
Estudos em andamento como o EAST (Early Treatment of Atrial 
Fibrillation for Stroke Prevention Trial ClinicalTrials.gov identifier 
- NCT01288352), CABANA (Catheter Ablation vs Anti-arrhyth-
mic Drug Therapy for Atrial Fibrillation Trial - NCT00911508) 
e OCEAN (Optimal Anticoagulation for Higher Risk Patients 
Post-Catheter Ablation for Atrial Fibrillation-NCT02168829) 
poderão fornecer dados mais seguros para essa conduta.

A presença de microembolia cerebral silenciosa em 
pacientes com ablação de FA pode ser detectada de forma 
muito sensível pela ressonância magnética de difusão (com 
ou sem FLAIR) 30 minutos após a ablação e, dependendo 
dos sistemas de ablação utilizados,  estar presente em até 
50% dos procedimentos.  Esses achados preocupantes 
que exigem observação mais meticulosa e prolongada, 
podem também estar presentes em outros procedimentos 
invasivos como cinecoronariografia, colocação de stents 
nas artérias carótidas e nas inserção de próteses valvares.  
Felizmente a maioria dos estudos demonstram regressão 
sem sequelas gliais, com normalização completa dos exa-
mes  de imagem em 3 meses,40 não havendo nenhum dado 
sólido sobre declínio das funções neurocognitivas41 nas 
populações estudadas.

CONCLUSÃO
A investigação  translacional das arritmias cardíacas 

garantiu o desenvolvimento de técnicas de ablação percutâ-
nea com resultados definitivamente superiores, incluindo a  
cura de algumas taquiarritmias como as supraventriculares,  
taquicardias ventriculares sem cardiopatia estrutural e ca-
sos selecionados de fibrilação atrial paroxística.  Algumas 
fronteiras do conhecimento, como os casos de taquicardia 
ventricular com cardiopatia estrutural e fibrilação atrial per-
sistente de longa duração, são desafios médicos de grande 
importância com necessidade de extensa investigação 
clínica e experimental.
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