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Desfechos Clínicos da Intervenção Percutânea na Doença Triarterial e de Tronco da
Coronária Esquerda
Clinical Outcomes of Percutaneous Intervention in Triple-Vessel and Left Main Coronary Artery Diseases
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Resumo
Fundamentos: A revascularização do miocárdio na doença triarterial e de tronco da coronária esquerda (TCE) pode
ser realizada por intervenção coronariana percutânea (ICP) ou cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM).
O estudo SYNTAX demonstrou resultados clínicos equivalentes em pacientes de baixa a moderada complexidade
anatômica submetidos a CRM ou ICP.
Objetivos: Avaliar a incidência de eventos cardiovasculares e taxa de nova revascularização coronariana em
pacientes com lesão de TCE e triarterial submetidos à ICP.
Métodos: Estudo de coorte observacional não randomizado que avaliou pacientes com doença coronariana
triarterial ou de TCE submetidos à ICP com stent farmacológico no período de junho de 2013 a maio de 2015
no Hospital SOS Cardio de Florianópolis. Foram relatados dados basais, características anatômicas principais e
desfechos clínicos durante a fase intra-hospitalar e durante seguimento de 12 meses.
Resultados: Foram avaliados 46 pacientes com idade média de 69,9 anos. No momento basal, 39,1% apresentavam
diabetes mellitus, 19,6% eram tabagistas, 78,3% eram dislipidêmicos, 10,9% apresentavam disfunção renal crônica
e 15,2% disfunção ventricular moderada a severa. Quanto ao número de artérias acometidas, 24% eram triarteriais
e 76% apresentavam lesão em TCE. Durante o período intra-hospitalar, ocorreu uma taxa de 4,34% de infarto
agudo do miocárdio sem supradesnível de ST. Durante esse período, não foi necessária reintervenção e não
ocorreram óbitos. No seguimento de 12 meses, a mortalidade por causa cardiovascular foi de 4,35%. A taxa de nova
revascularização por CRM foi de 4,3% e por angioplastia foi de 2,2%.
Conclusão: Ocorreram baixas taxas de eventos cardiovasculares, indicando que a ICP pode ser uma alternativa
aceitável em casos selecionados. (Int J Cardiovasc Sci. 2016;29(4):262-269)
Palavras-chave: Revascularização Miocárdica, Intervenção Coronária Percutânea, Doença das Coronárias,
Cateterismo Cardíaco.

Abstract
Background: Myocardial revascularization in triple-vessel and left main coronary artery (LMCA) diseases can be performed
by percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary artery bypass grafting (CABG). The SYNTAX trial demonstrated
equivalent clinical results in patients with low to moderate anatomical complexity undergoing CABG or PCI.

Objectives: To evaluate the incidence of cardiovascular events and rates of new myocardial revascularization in patients with
LMCA and triple-vessel lesions undergoing PCI.
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Methods: Nonrandomized, observational cohort study that evaluated patients with triple-vessel or LMCA diseases undergoing
PCI with drug-eluting stent in the period from June 2013 to May 2015 at the Hospital SOS Cardio in Florianópolis. Baseline
data, main anatomical features, and clinical outcomes were reported during the in-hospital phase and during a 12-month
follow-up.

Results: In total, 46 patients with a mean age of 69.9 years were evaluated. At baseline, 39.1% had diabetes mellitus, 19.6%
were smokers, 78.3% had dyslipidemia, 10.9% had chronic renal dysfunction, and 15.2% had moderate to severe ventricular
dysfunction. As regards the number of arteries affected, 24% had triple-vessel disease and 76% had lesions in the LMCA.
During the in-hospital period, there was a 4.34% rate of acute myocardial infarction without ST elevation. During this period,
reintervention was not required and no deaths occurred. In the 12-month follow-up, mortality from cardiovascular causes was
4.35%. The rate of new revascularization was 4.3% by CABG and 2.2% by angioplasty.

Conclusion: The rates of cardiovascular events were low, indicating that PCI may be an acceptable alternative in selected cases.
(Int J Cardiovasc Sci. 2016;29(4):262-269)

Keywords: Myocardial Revascularization; Percutaneous Coronary Intervention; Coronary Disease; Cardiac Catheterization.
(Full texts in English - http://www.onlineijcs.org)

Introdução
A doença arterial coronariana (DAC) permanece como
uma das mais importantes enfermidades devido à sua ele
vada morbimortalidade.1 Contudo, medidas preventivas
como mudanças de estilo de vida, modificação de
fatores de risco, melhorias na terapia médica, avanços
na cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) e
intervenção coronariana percutânea (ICP) resultaram
em uma redução na mortalidade relacionada às doenças
cardiovasculares.2
A estratégia de revascularização ideal em pacientes
com DAC continua a ser um tema de debate entre
cardiologistas intervencionistas e cirurgiões. O principal
objetivo da revascularização do miocárdio é a melhoria
dos sintomas, qualidade de vida, capacidade de exercício
e prognóstico. 3-6 A revascularização do miocárdio
deve ser considerada em pacientes com evidência
de isquemia moderada a grave, que por sua vez está
associada a uma taxa anual de 4–6% de risco de morte
cardiovascular ou infarto agudo do miocárdio não fatal,
além do desenvolvimento de insuficiência cardíaca,
morte cardíaca súbita, ou arritmias.7,8

O estudo SYNTAX mostrou que nesse grupo de
pacientes, o tratamento por ICP com stent farmacológico
(SF) foi associado com mortalidade equivalente ao
tratamento com CRM, apesar de um risco maior de
repetição da revascularização, mas com uma redução do
risco de acidente vascular cerebral.10
O sucesso da revascularização completa por ICP é
frequentemente dificultado por apresentação da doença
com anatomia coronariana complexa, oclusões crônicas,
além de riscos adicionais como idade, insuficiência
renal e arteriopatia extracardíaca. Entretanto, muitos
desses pacientes também não têm condições de serem
submetidos à CRM; neles, o tratamento por ICP é a única
opção de revascularização, apesar de uma pontuação alta
no SYNTAX.10,18-20
O objetivo deste estudo foi avaliar a segurança do
procedimento de ICP com SFs em pacientes com DAC
triarterial e/ou lesão em TCE em ambiente hospitalar e
seus desfechos clínicos durante o período de 1 ano.

Metodologia

A ICP foi introduzida pela primeira vez em 1977.
Desde então, sua utilização vem aumentando nas últimas
décadas nas diversas manifestações da DAC.9,10

Estudo de delineamento tipo coorte observacional, não
randomizado, conduzido no Serviço de Hemodinâmica
e Cardiologia Intervencionista do Hospital SOS Cardio
de Florianópolis, Santa Catarina.

Diversos estudos compararam a estratégia de
revascularização por ICP ou CRM em pacientes com DAC
triarterial e/ou lesão em tronco de coronária esquerda
(TCE).10-14 Independente de ser realizada por ICP ou CRM,
evidências apoiam o papel da revascularização completa
por ambas as técnicas.15-17

Os pacientes foram selecionados por meio de banco
de dados do serviço de hemodinâmica. Foram incluídos
inicialmente 86 pacientes de ambos os sexos, de qualquer
faixa etária, com DAC triarterial e/ou lesão de TCE,
submetidos à ICP no período de junho de 2013 a maio de
2015. A decisão de realizar ICP foi considerada quando
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o paciente apresentava anatomia favorável e recusava o
procedimento cirúrgico, ou quando apresentava alto risco
de mortalidade cirúrgica, avaliado pelo EuroSCORE.21
Foram excluídos pacientes com tratamento prévio por
CRM ou que perderam seguimento clínico, resultando
em um total de 46 casos.

se comprometem a respeitar a confidencialidade dos
dados e a preservação do anonimato. O Hospital SOS
Cardio autorizou a coleta de dados dos prontuários e o
projeto foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa
sob o número 50334715.7.0000.0113.

Todos os procedimentos foram realizados por um
mesmo hemodinamicista da instituição. Foram utilizados
SFs de última geração (PROMUS, XIENCE, Resolute
Integrity, Nobori), cuja escolha foi decidida no momento
do procedimento conforme a anatomia coronariana.
Foi utilizada ultrassonografia intracoronariana em
casos nos quais se julgou necessária melhor definição
das características da placa ateromatosa, a fim de
proporcionar um melhor resultado.

Resultados

A coleta dos dados foi realizada através de prontuário
eletrônico por sistema TASY e prontuário impresso.
O pesquisador realizou contato telefônico com todos os
casos com período mínimo de 1 ano após o procedimento.
A entrevista foi realizada com paciente ou familiar
responsável através de planilha contendo as variáveis.
Para análise de desfechos clínicos, foi questionado na
entrevista sobre sintomatologia e intercorrências durante
o período após o procedimento. Caso houvesse relato de
nova angioplastia, CRM ou óbito, o dado era verificado
em prontuário de hospital referido ou através de médico
assistente, com consentimento prévio do paciente. Todos
os óbitos foram considerados de origem cardíaca, a
menos que uma causa não cardíaca fosse claramente
identificada.
O diagnóstico de infarto do miocárdio foi estabelecido
de acordo com a definição universal de infarto. 22
A função sistólica do ventrículo esquerdo foi classificada
como normal, quando a fração de ejeção estava acima de
55%; disfunção leve, quando entre 45 e 54%; disfunção
moderada, quando entre 30 e 44%; e disfunção importante
quando < 30%. O sucesso da ICP foi determinado por
um fluxo atingido de TIMI 3 e uma estenose residual
visualmente menor que 30%.
Os dados foram analisados pelo programa SPSS
22.0. A análise estatística se iniciou com a descrição
das variáveis do estudo. Testes de associação entre as
variáveis dependentes e independentes foram realizados
por intermédio do teste exato de Fisher, com significância
estatística quando p < 0,05.
Como este estudo envolveu dados coletados dos
prontuários dos pacientes, em virtude da dificuldade de
obtenção do consentimento individual, os pesquisadores

Foram estudados um total de 46 pacientes com idades
entre 48 e 92 anos (média 69,9 anos).
Foram verificadas nos pacientes do estudo as seguintes
características clínicas: diabetes mellitus em tratamento
(n = 18; 39,1%), tabagismo ativo (n = 9; 19,6%),
dislipidemia (n = 36; 78,3%), disfunção renal crônica
(n = 5; 10,9%) e disfunção ventricular moderada a
severa (n = 7; 15,2%).
Para a apresentação clínica, os pacientes foram
estratificados em sintomáticos e assintomáticos.
Os pacientes sintomáticos apresentavam angina estável
(n = 12; 26,1%), angina instável (n = 13; 28,3%), infarto
agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST
(IAMSST; n = 8; 17,4%), infarto agudo do miocárdio sem
supradesnível do segmento ST (IAMCSST; n = 2; 4,3%)
e insuficiência do ventrículo esquerdo (n = 8; 17,4%).
Oito pacientes estavam assintomáticos (17,4%).
Também para fins de análise, os pacientes foram
estratificados quanto ao número de artérias acometidas:
triarterial (sem lesão de TCE; n = 11; 23,9%), lesão de
TCE ostial/corpo (excluindo a bifurcação; n = 7; 15,2%)
e lesão na bifurcação do TCE (n = 28; 60,8%) (Tabela 1).
A taxa de sucesso dos procedimentos foi de 100%.
Foram realizadas angioplastias do TCE com apenas um
stent em 29 casos (63%), angioplastia do TCE com mais de
um stent em seis casos (13%) e angioplastia triarterial sem
lesão de TCE em 11 casos (23,9%). Não ocorreram óbitos
ou CRM de emergência nos procedimentos (Tabela 2).
Durante o período intra-hospitalar, ocorreram dois
casos (4,34%) de IAMSSST. Em um dos casos, ocorreu
oclusão de ramo distal do primeiro marginal. No
segundo caso, ocorreu oclusão de um sub-ramo da
artéria diagonal. Em nenhum dos casos foi necessária
nova reintervenção, seja por ICP ou CRM. Não ocorreram
óbitos durante esta fase (Tabela 3).
Na alta hospitalar, todos os pacientes receberam dupla
antiagregação, sendo que 46 (100%) casos receberam
AAS. Em associação ao AAS, 25 (54,3%) receberam
ticagrelor, 18 (39,1%) receberam clopidogrel e três (6,5%)
receberam alta com prasugrel (Tabela 4).
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Tabela 1
Características da população estudada (n = 46)
Variáveis

Prevalência (n)

(%)

Idade > 65 anos

31

67,4

Sexo masculino

28

60,9

Hipertensão

40

87

Tabagismo atual

9

19,6

Dislipidemia

36

78,3

Diabetes em tratamento

18

39,1

ATC prévia

16

34,8

Disfunção ventricular moderada/severa

7

15,2

Doença renal crônica

5

10,9

Assintomático

8

17,4

Angina estável

12

26,1

Angina instável

13

28,3

IAMSSST

8

17,4

IAMCSST

2

4,3

IVE

8

17,4

Triarterial (sem lesão de TCE)

11

24

Lesão TCE ostial/corpo (não bifurcação)

7

15,2

Lesão TCE (bifurcação)

28

60,8

ATC: angioplastia; IAMCSST: infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST; TCE: tronco da coronária esquerda; IVE: insuficiência ventricular
esquerda; AMSST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnível de ST.

Tabela 2
Resultados dos procedimentos
Variáveis

Prevalência (n)

(%)

Sucesso dos procedimentos

46

100

ATC do TCE com 1 stent

29

63

ATC do TCE com > 1 stent

6

13

ATC triarterial sem lesão de TCE

11

24

Óbito

0

0

CRM de emergência

0

0

ATC: angioplastia; TCE: tronco da coronária esquerda; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio.
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Tabela 3
Desfecho hospitalar
Variáveis

Prevalência (n)

(%)

Óbito

0

0

IAMSST

2

4,34

CRM

0

0

Nova ATC

0

0

IAMSST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnível de ST; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio; ATC: angioplastia.

Tabela 4
Antiagregantes
Prevalência (n)

(%)

AAS

46

100

Ticagrelor

25

54,3

Clopidogrel

18

39,1

Prasugrel

3

6,5

Variáveis

AAS: ácido acetilsalicílico

No seguimento após a alta hospitalar, os desfechos
foram classificados no período entre 0 e 6 meses e
entre 6 e 12 meses. Entre os pacientes, cinco (10,86%)
tiveram desfecho documentado durante o seguimento.
Ocorreu um óbito (2,2%) e um caso de angioplastia
(2,2%) nos primeiros 6 meses de acompanhamento após
o procedimento. No período de 6 a 12 meses, ocorreram
três óbitos (6,5%), dois casos de CRM (4,3%) e um caso
de angioplastia (2,2%) (Tabela 5).

A mortalidade total do estudo foi de 8,7% (n = 4), sendo
que dois casos (4,35%) foram de causa cardiovascular.
Os dois casos de morte não cardiovascular ocorreram por
complicações de causa infecciosa. Em relação aos óbitos de
causa cardiovascular, em um deles ocorreu morte súbita
em domicílio e o outro devido a infarto do miocárdio.
Dentre os óbitos, a média de idade foi de 82 anos. A taxa de
mortalidade como fator de risco esteve significativamente
associada à insuficiência ventricular esquerda e à disfunção
ventricular moderada a severa (Tabela 6).

Tabela 5
Seguimento pós-angioplastia
6 meses
Prevalência (%)

6 a 12 meses
Prevalência (%)

Total
Prevalência (%)

1 (2,2)

3 (6,5)

4 (8,7)

Mortalidade cardiovascular

0

2 (4,34)

2 (4,34)

CRM

0

1 (2,2)

1 (2,2)

1 (2,2)

1 (2,2)

2 (4,4)

Variáveis
Mortalidade total

Angioplastia
CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio.
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Tabela 6
Características relevantes à mortalidade
Mortalidade total
Variáveis

Disfunção ventricular Sim Não
IVE Sim Não

p*

Não n(%)

Sim n(%)

4(57,14) 38(99,43)

3(42,85) 1(2,56)

0,009

4(50) 38(100)

4(50) 0(0)

0,000

*IVE: insuficiência ventricular esquerda.

Discussão
Em relação às características clínicas dos pacientes do
estudo, foram encontrados dados semelhantes aos demais
estudos envolvendo pacientes triarteriais ou com doença em
TCE quando referentes a hipertensão arterial, dislipidemia,
tabagismo e angioplastia prévia.10,23-28 Vale ressaltar que
a prevalência de diabetes mellitus, que foi de 39,1 % na
população estudada, está entre os níveis mais elevados
quando comparada a outros estudos.10,23-28 A doença renal
crônica, cujos pacientes são incluídos em poucos estudos
devido à gravidade dessa condição, apresentou uma
prevalência elevada (10,9%) na presente população, níveis
maiores que a maioria dos demais estudos que incluem esse
tipo de paciente.10,23-28 Esses são indicativos de que apesar
de uma pequena amostragem, a população apresentada era
de um elevado risco cardiovascular quando comparada à
de outros estudos randomizados.
Durante a fase intra-hospitalar, a taxa de infarto
agudo do miocárdio foi baixa (4,34%) e os episódios
que ocorreram estiveram relacionados a artérias de
pouca relevância e sem repercussão clínica, semelhante
ao descrito na literatura.10,29,30 Não ocorreram óbitos
durante o período intra-hospitalar, o que foi inferior
ao encontrado na metanálise de Biondi-Zoccai et al.,31
na qual foram avaliados 16 estudos com um total de
1.278 pacientes, com mortalidade de 1,7% em 30 dias.
Durante o seguimento de 12 meses pós a angioplastia,
a taxa de óbito por qualquer causa em nosso estudo
(8,7%) foi semelhante à de outros estudos29,30 e levemente
superior à do estudo SYNTAX (4,4%). Atribuímos os
casos de óbito no estudo a uma elevada faixa etária e
elevado risco cardiovascular.
Em relação às complicações imediatas e de
seguimento dos pacientes, foi verificada uma taxa

aceitável de repetição de revascularização, com 6,6%
dos casos, o que foi inferior à do estudo SYNTAX,
com 13,5% no grupo de ICP. No presente estudo a
repetição de revascularização foi realizada com mais
frequência por ICP (4,4%) do que por CRM (2,2%), o
que foi semelhante ao estudo SYNTAX, com 2,8% por
CRM e 11,4% por ICP.
Consideramos um tempo de seguimento satisfatório
em relação à ICP e eventos cardiovasculares, visto
que normalmente com um seguimento maior de até
5 anos, o número de eventos e suas incidências tendem
a permanecer semelhantes aos de valores de seguimento
intermediários.32
Esse baixo número de eventos cardiovasculares
pode ainda ser explicado pela melhor condição
socioeconômica e de esclarecimento dos pacientes, pois
o estudo foi realizado em um centro privado no qual os
pacientes foram acompanhados com frequência por seus
cardiologistas clínicos e mantiveram suas medicações
otimizadas.

Limitações do estudo
A principal limitação do estudo é o tamanho da
população incluída. Deve-se mencionar também o fato
de ser um registro de braço único, observacional e não
randomizado.

Conclusão
Concluímos, com este estudo, que o tratamento por ICP
com SFs na doença aterosclerótica de TCE e triarteriais na
prática diária mostrou ser seguro e eficaz tanto em fase
hospitalar quanto na evolução tardia, com baixas taxas
de óbito cardíaco e trombose do stent. Isto indica que esta
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estratégia é uma alternativa aceitável ou, possivelmente,
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