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Intervenção Coronariana Percutânea com Suportes Vasculares Biorreabsorvíveis
Percutaneous Coronary Intervention with Bioresorbable Vascular Scaffolds
Márcio Macri Dias, Márcio José Montenegro da Costa, Bernardo Amorim, Esmeralci Ferreira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Pedro Ernesto – Setor de Hemodinâmica – Rio de Janeiro, RJ – Brasil

A intervenção coronariana percutânea (ICP)
representou a primeira revolução na cardiologia
intervencionista. Os stents coronarianos solucionaram a
oclusão aguda do vaso, selando dissecções e prevenindo
o remodelamento negativo. A hiperplasia intimal
excessiva foi reduzida com stents farmacológicos (SF)
principalmente em diabéticos, vasos finos e lesões longas.
Entretanto o efeito mecânico do metal do stent dificulta o
remodelamento positivo da parede do vaso, a boa função
endotelial e a reatividade vascular. Os suportes vasculares
biorreabsorvíveis (BVS) permitem boa estabilidade inicial
no arcabouço vascular e completa reabsorção do material
ao longo do tempo, ocasionando melhor readaptação
fisiológica da artéria. Os recentes estudos mostram
que esses dispositivos são seguros. Apesar de algumas
limitações na sua indicação, evidências já oferecem os
BVS como opções únicas no tratamento da doença arterial
coronária (DAC), expandindo seu uso na prática diária,
motivo desta revisão.

Introdução
A intervenção coronariana percutânea (ICP) com
cateteres- balão apresentava bons resultados em lesões
não complexas, mesmo assim havia risco de dissecções
do vaso, oclusão aguda, revascularização cirúrgica
emergencial, remodelamento vascular negativo e
reestenose.1,2 O advento do stent não farmacológico (SNF)
reduziu a maioria desses eventos.3-5 Entretanto, o fluxo
coronariano alterado pela malha do stent e o estímulo
à agregação plaquetária ocasionavam trombose aguda
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e subaguda.4 A anticoagulação plena com heparina e
cumarínicos foi usada até que a agregação plaquetária
foi identificada como principal causa do problema e
a dupla-antiagregação plaquetária (DAP) foi instituída.6
A redução da espessura das hastes e maior flexibilidade
permitiram a melhor conformação entre stents e parede
vascular, diminuindo os índices de má aposição.
A ultrassonografia intracoronariana (USIC) demonstrou
que a liberação dos stents com pressões mais elevadas e a
cobertura de toda a placa aterosclerótica implicava em menores
índices de eventos agudos.7 Contudo, a hiperplasia intimal
excessiva ocasionava reestenose e revascularizações repetidas,
principalmente em subgrupos de maior risco (diabetes, vasos
finos e lesões longas). Os SF promoveram redução da taxa de
reestenose8 e a ampliação das indicações para tratamento de
DAC mais complexas tais como: lesões longas, bifurcações,
oclusões crônicas, pacientes diabéticos, reestenoses e até
mesmo lesões de tronco de coronária esquerda (TCE).8-12
Independente do tipo de stent, a permanência do
arcabouço metálico intravascular é definitiva e com
diversos aspectos negativos. A biorreabsorção dos novos
dispositivos permite o retorno da parede vascular às
suas funções primitivas, sem comprometimento do
resultado quando confrontado com SF de última geração.13
O maior entendimento das indicações dessa plataforma e
a análise de alguns aspectos técnicos e clínicos, ainda não
esclarecidos, estimulou a realização desta revisão.

Stents farmacológicos (SF)
O seguimento dos primeiros pacientes que receberam o
SF demonstrou proliferação intimal mínima e consequente
redução da reestenose, aproximando os resultados da ICP
aos da cirurgia.8-10 Na primeira geração de SF, o metal
e a necessidade do polímero para fixação e proteção
do fármaco ocasionavam má aposição tardia do stent
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e exposição de hastes não endotelizadas, ocasionando
trombose tardia.11 Em pacientes multiarteriais, a taxa
combinada de tromboses definitivas, prováveis e possíveis
era 9,4% em cinco anos, com 32% de eventos cardíacos
agudos maiores.11 A doença demonstrava malhas expostas
e reação inflamatória persistente. Testes de vasomotilidade
com acetilcolina mostravam vasoconstrição anormal
distal ao stent, sugerindo anormalidade na estrutura e
função endotelial.11
O desenvolvimento dos SF de segunda geração,
de baixo perfil, com maior força radial, polímeros
biocompatíveis e bioabsorvíveis diminuíram a reação
inflamatória endotelial. O uso de fármacos da família
Limus (everolimus, biolimus e zotarolimus) que são
eluídos no vaso por até três meses, tornaram a ICP mais
fácil e segura em casos de complexidade crescente.12
Após a absorção do fármaco, o stent mantém o raio do
vaso, mas a presença do metal afeta permanentemente o
remodelamento e a cicatrização do vaso, além de dificultar
o acompanhamento por exames não invasivos (tomografia
computadorizada cardíaca ou ressonância magnética).
O metal pode ainda comprometer futuras opções de
tratamento com stents ou cirurgia. Além disso, a trombose
muito tardia, apesar de ser rara, ainda pode constituir um
problema relacionado à metalização do vaso.13,14

Suportes vasculares biorreabsorvíveis
No processo de reabsorção dos BVS (Bioabsorbable
vascular scaffold), a hidrólise gera ácido lático, que entra
no ciclo de Krebs e é metabolizado em dióxido de carbono
e água em dois a três anos. Observa-se vasoconstrição
induzida pelo maleato de metilergonovina e vasodilatação
com nitroglicerina no segmento tratado.
A reabsorção completa favorece a infiltração de
células musculares funcionais e retorno da resposta
vasomotora, sugerindo que a estrutura endotelial
normal seja restabelecida, além da possibilidade de
redução da trombose tardia. Observa-se uma nítida
terapia reparadora da função vascular em que as fases
de restauração evoluem desde logo após o implante até a
reabsorção total, ao longo do tempo, com a possibilidade
de incremento final no ganho luminal (Figura 1).13-17
O Igaki-Tamai foi o primeiro BVS implantado em
humanos. Construído em ácido poli-L-lático (PLLA)
apresentou resultados bastante favoráveis, com
revascularização da lesão-alvo (RLA) de 16% em um
ano,22% em cinco anos e 38% em 10 anos (Figura 2).
O alto perfil e o fato de ser desprovido de fármaco não
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permitiu a expansão do uso, embora a esperada absorção
tenha sido observada em até 36 meses.18 A tecnologia
dos BVS com uso de magnésio também não apresentou
resultados expressivos.13,16
O BVS ABSORB (Abbot Vascular, Santa Clara,
California) apresenta uma estrutura com perfil maior do
que os stents de última geração. Essa pequena limitação
pode dificultar o acesso em lesões mais complexas
(Figura 3). Não obstante, o dispositivo contempla força
radial mantida, semelhante aos stents metálicos, associada
ao antiproliferativo do tipo everolimus observado nos SF.
Este BVS tem estrutura em polímero de PLLA e é recoberto
de polímero de poli-D, L-lactídeo, que carreia e libera o
fármaco.19 A absorção da estrutura polimérica ocorre por
erosão da massa, mantendo a estrutura e a força radial
mesmo com processo de reabsorção avançado.
A taxa de liberação do everolimus do BVS (80% em
30 dias) é similar ao do polímero permanente do SF
de última geração, utilizado no estudo SPIRIT; isto
confere resultados de segurança e eficácia comparáveis
nas duas técnicas.20
O ABSORB Cohort A foi o primeiro estudo de
segurança e viabilidade. Avaliados 30 pacientes com
angina estável e instável, uniarteriais com lesão “de
novo”, não complexas, em coronária nativa. Infarto agudo
do miocárdio com supra de ST (IAMCSST), fração de
ejeção (FE) < 30% e lesões complexas foram excluídas.19
Nos desfechos clínicos em dois anos houve apenas um
IAM sem supra de ST (IAMSSST), e a absorção total foi
observada nesse período. Aos cinco anos de evolução em
27 pacientes, houve 3,4% de eventos cardíacos adversos.
Não houve relato de trombose, entretanto o recolhimento
tardio no diâmetro, referente ao comparativo com a série
histórica do stent farmacológico com everolimus foi maior
para o BVS (6,9% vs. 4,3%).19
O ABSORB B com 101 pacientes apresentou critério
de inclusão semelhante, com no máximo dois vasos
tratados, estratificados em dois grupos (B1 = 56 e B2 = 45),
para controle angiográfico aos 6 e 24 meses ou aos 12 e
36 meses. Não houve tromboses. Três casos de IAMSSST,
e sete de RLA com isquemia.21 A taxa de eventos
adversos cardíacos foi alta (10%), entretanto o USIC
demonstrou de forma promissora um alargamento tardio
e o restabelecimento da função vasomotora nas coortes
A e B. Abizaid et al.22 avaliaram durante um ano os 512
primeiros BVS implantados, com morte cardíaca de 0,4%,
RLA de 4,3% e trombose de 0,8%. O escore de propensão
para comparar em 12 meses BVS e a segunda geração
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Figura 1
Anátomo-patologia de suporte coronariano biorreabsorvível. Restauração da estrutura vascular normal após implante do BVS observada pela
microscopia óptica em três fases distintas. BVS: bioresorbable vascular scaffold.

Figura 2
Suporte coronariano biorreabsorvível Igaki-Tamai. Estrutura da plataforma do primeiro BVS Igaki-Tamai. BVS: suporte vascular biorreabsorvível.

Outros estudos comparativos entre os BVS e SF, com
everolimus de última geração, mostraram resultados
tardios similares. O estudo EVERBIO II23 randomizou
240 pacientes no mundo real e comparou eventos e a perda
luminal tardia (PLT) pelo USIC. A PLT foi semelhante
em ambos os grupos com BVS (0,28 ± 0,39 mm) e com
SF (0,25 ± 0,36 mm) (p = 0,30). Ocorreu uma possível
trombose no grupo do BVS. Os desfechos clínicos foram
também similares (27% vs. 26%; p = 0,83) assim como
aqueles relacionados ao stent (12% vs. 9%; p = 0,6).23
Figura 3
Suporte coronariano biorreabsorvível. Estrutura da plataforma do
BVS do tipo ABSORB. BVS: suporte vascular biorreabsorvível.

do stent Xience V (everolimus) mostrou superposição de
resultados na mortalidade (0,3% vs. 0,6%), RLA (5,2% vs.
5,5%) e trombose (0,5% vs. 0,5%).21

Os dados de literatura e a disponibilidade desse
dispositivo com tamanhos ainda restritos permitem
uma indicação anatômica, de forma segura em pacientes
jovens, com lesões longas e não calcificadas, envolvendo
grandes vasos epicárdicos.
Pequenos estudos e experiências individuais ampliam
essa variedade de opções para pacientes mais complexos.
Um grande registro italiano com o uso dos BVS em
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artérias de moderada a alta complexidade mostrou
morte cardíaca de 1%, RLA de 4,4% e trombose de 1,7%
em seis meses.24 O comprimento máximo disponível do
BVS (ABSORB) é de 28 mm, entretanto o uso de mais de
um BVS em lesões mais longas é estimulado desde que
se produza uma adequada superposição de 1 mm entre
os dois dispositivos. Não existindo dificuldades técnicas,
como grande carga de cálcio, tortuosidades e limitações
de diâmetro do vaso, o tratamento de lesões longas se
constitui em uma das grandes vantagens do seu uso.
O modelo de teste em bifurcação mostrou possibilidade
do uso de BVS com boa margem de segurança. Embora o
nível de evidência de sua utilização ainda seja baixo, há
uma tendência a se usar o BVS no ramo principal sempre
que o acesso ao ramo lateral não se fizer necessário.
O uso de técnicas clássicas de acesso ao ramo lateral
deve ser individualizado, com possibilidade de uso de
cateter‑balão, SF, ou até mesmo outro BVS, desde que
o ramo lateral seja de bom calibre, em geral acima de
2,0 mm, conforme os primeiros relatos.25,26
Os quadros de IAMCSST mostram bons resultados
hospitalares e de médio prazo, com forte recomendação
para aspiração prévia de trombos coronarianos. A natureza
da plataforma pode ser uma vantagem na prevenção de
embolização distal. Os resultados iniciais não mostram
incremento nas taxas de trombose comparados aos BVS
usados em quadros não agudos.27-29 O uso em lesões muito
calcificadas deve ser precedido de uma preparação da
lesão com dispositivos de pré-dilatação do tipo balões
semicomplacentes ou mesmo aterectomia rotacional, que
permita reduzir a lesão residual antes do implante. O uso
de USIC é recomendado nesses casos. No que se refere às
oclusões crônicas, a técnica é possível desde que se sigam
as regras para calcificações e haja certeza de que o acesso
à luz verdadeira tenha sido alcançado.
O tratamento da reestenose intra-stent (hiperplasia) ou
a presença de lesões de neoaterosclerose parece bastante
promissor. Apesar de o defeito do remodelamento
positivo não ocorrer, a liberação do fármaco por um
período de tempo intra-stent pode prevenir nova
reestenose. O fato de não haver superposição futura
sugere que o BVS deva ser usado com cobertura de
toda a área do stent e não somente na área reestenótica.
As lesões de tronco de coronária esquerda ainda são uma
evidência baseada apenas em relatos de caso.30
A ampliação do uso dos BVS ainda depende de
embasamento em evidências e na prática diária.
O estudo minucioso da indicação clínica e dos parâmetros
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anatômicos é muito útil. A avaliação visual e a análise
quantitativa da coronária permitem entendimento sobre
tipo de lesão, calcificações, comprimento e diâmetro dos
vasos, facilitando a tática de abordagem e permitindo uma
escolha adequada do material. O uso de USIC e tomografia
de coerência (OCT) é recomendado para otimização do
procedimento no que se refere à boa aposição das hastes,
cobertura de toda a lesão, evitar danos na plataforma
e presença de dissecções em bordas.31 Os BVS não
apresentam a mesma rigidez do metal; sendo assim, após
o posicionamento, o implante deve ser estabelecido com
elevação gradual da pressão do balão para evitar rotura
da estrutura e comprometimento no resultado.
No que tange à DAP após implante de BVS, o uso por um
período de um ano é recomendado por alguns autores, mas
não é consenso. Nas síndromes agudas e casos complexos
seguem a indicação da DAP conforme já estabelecido
para os SF. O uso por um período de seis meses parece ser
bastante seguro. Pelo fato de o dispositivo apresentar perfil
aumentado até que se inicie o mecanismo de reabsorção,
o uso de antiagregantes de última geração do tipo prasugrel
e ticagrelor tem se tornado prática diária.13
Os BVS quando indicados dentro desses protocolos
apresentam vantagens adicionais, que estão relacionadas
ao desaparecimento da plataforma no vaso ao longo do
tempo (Quadro 1).

Discussão
Os BVS fornecem suporte mecânico na fase inicial
da angioplastia sem a desvantagem da permanência da
estrutura metálica na coronária. O desaparecimento do
suporte permite a menor reação inflamatória, recuperação
das propriedades vasomotoras, funcionalidade endotelial
e força de cisalhamento adaptativo. Há possibilidade de
expandir o vaso como se fosse a adaptação da fase inicial da
ateromatose em que há ampliação do lúmen e do próprio
vaso em relação à área da placa (fenômeno de Glagov).32
Existem vários dispositivos de BVS já utilizados na
prática médica, mas pelo fato de ter sido o primeiro
dispositivo aprovado e já testado em diversos cenários,
o ABSORB tornou-se o foco desta revisão. Os estudos
iniciais demonstraram a segurança dessa plataforma
BVS em seres humanos, com alta taxa de sucesso de
implante, baixa trombose e RLA. O cotejamento dos
BVS com os SF de última geração confirmam que não
há inferioridade para os BVS no que se refere a critérios
clínicos ou perda luminal tardia.
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Quadro 1
Vantagens adicionais dos BVS
• Menor reação inflamatória
• Fácil acompanhamento com tomografia computadorizada ou ressonância magnética
• Possibilidade de novas intervenções sucessivas (percutâneas ou cirúrgicas)
• Restabelecimento da vasomotilidade
• Possibilidade de remodelamento positivo (Glagov)
• Ramos laterais não são encarcerados por estruturas metálicas
• Eliminação do risco de fratura tardia de estruturas
BVS: suporte vascular biorreabsorvível.

As lesões “de novo” em vasos epicárdicos de calibre
compatível com a disponibilidade dos BVS constituem a
principal indicação, com ênfase sobre a possibilidade de
uso em lesões longas, evitando a metalização completa
do vaso. A ampliação da variedade de indicações como
calcificações, tortuosidades, bifurcações, reestenose, IAM
e lesões de TCE ainda são vistas de forma individualizada
e necessitam de maiores evidências. A DAP segue a
recomendação dos SF no que se refere ao tempo de
uso, entretanto há um consenso de especialistas para
que o uso de ticagrelor ou prasugrel seja estabelecido
como rotina para elevar a segurança na prevenção da
trombose tardia (30 dias a 1 ano) e muito tardia (além de
um ano).13,33 A possibilidade de em médio prazo poder
manter o uso apenas da aspirina sem risco de trombose
tardia torna o BVS muito atrativo. Em áreas de atrito, com
alguma curvatura, a possibilidade de fratura de hastes
por desgaste metálico ao longo do tempo fica eliminada.
A curva de aprendizado para o implante dos BVS não
constitui desafio adicional, mas o cuidado no preparo da
lesão e na criteriosa liberação do dispositivo aumenta
a possibilidade de sucesso. As maiores limitações do
BVS estão relacionadas ao maior perfil do material,
dificultando abordagem em lesões muito calcificadas,
grandes tortuosidades, bifurcações com ramos laterais
finos e lesões distais.
No seguimento clínico, a ausência do metal melhora a
precisão em visualizar o vaso tratado através de métodos não
invasivos como angiotomografia e ressonância. Em casos de
reestenose do BVS a possibilidade de nova revascularização
através da ICP ou mesmo por cirurgia torna-se factível,
mesmo que a necessidade de implante do novo dispositivo
ou enxerto seja no local onde o BVS estava posicionado.

Em conclusão, há um grande número de opções para
indicações dos BVS, entretanto as indicações mais seguras
e estabelecidas para esses dispositivos são em pacientes
mais jovens, lesões proximais, longas, em segmentos mais
retos, vasos de bom calibre e com boa possibilidade no
tratamento de placas vulneráveis de alto risco.
Fatores econômicos e falta de evidências robustas ainda
são limitantes. O desenvolvimento de BVS com menor perfil
já pode ser visto como futuro próximo. Somente grandes
estudos clínicos e de custo‑efetividade poderão revelar o
verdadeiro papel dos BVS, corroborando ou não sua ampla
utilização no tratamento da doença coronariana.
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