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Resumo

Entre os avanços para o tratamento da doença coronária, a angioplastia

com o balão representa uma opção de valor comprovado. No entanto, esta

técnica ainda exibe algumas limitações, particularmente relacionadas com os

fenômenos da oclusão aguda e da reestenose. Novos instrumentais foram,

então, idealizados e, entre eles, os stents coronários surgiram com expectativas

muito promissoras, demonstrando, em dois estudos randomizados,

superioridade em relação ao balão, no que diz respeito aos índices de

reestenose e de revascularização da lesão-alvo. Em contrapartida, observou-

se que cerca de um sexto dos pacientes exibiu trombose subaguda da

endoprótese e índices significativos de problemas hemorrágicos e vasculares,

devido à anticoagulação sistêmica vigorosa. Surgiu, desta forma, uma nova

concepção de implante dos stents: a liberação ótima, em que as próteses são

expandidas com balões de alta pressão, após o implante inicial, sendo o

procedimento guiado pelo ultra-som intracoronário. Conseguida a liberação

ótima, os anticoagulantes mostraram-se desnecessários, verificando-se, com

esta estratégia, redução das complicações isquêmicas e hemorrágicas e

diminuição do período de hospitalização e dos custos. A presente investigação

questiona se um único método, a angiografia coronária quantitativa pela

detecção automática de bordos, não poderia contribuir, de maneira eficiente,

para promover e guiar a liberação ótima dos stents, garantindo boa evolução

clínica, sem o uso de anticoagulantes. Foram avaliados 101 pacientes, em que

se planejou e se obteve a liberação ótima de 104 stents de Palmaz-Schatz. A

média das idades foi de 58,62 anos e eram 79,2% do sexo masculino. A maioria

destes casos apresentava angina instável (61,39%) e acometimento uniarterial

(85,15%), sendo tratada a artéria descendente anterior em 39,60%; a coronária

Pa»,



direita, em 34,66%; a circunflexa, em 7,92% e pontes de veia safena, em

17,82%. O diâmetro de referência médio dos vasos-alvo foi de 3,43mm (desvio

padrão: 0,54mm). Cada implante teve duas fases: a liberação inicial e a

expansão adicional com os balões de alta pressão, guiadas pela angiografia

quantitativa. Os dados das quantificações demonstraram aumento significante

(p < 0,001) da média do diâmetro mínimo da luz, com a liberação inicial da

endoprótese, configurando um ganho parcial de 2,37 mm (desvio padrão:

0,55mm). A angiografia quantitativa foi capaz ainda de identificar um aumento

adicional da luz do vaso, sob efeito das insuflações finais com o balão de alta

pressão, de 0,49mm (desvio padrão: 0,53mm), totalizando um ganho imediato

médio de 2,85mm (desvio padrão: 0,64mm). Quanto ao grau de estenose do

diâmetro, as variações das médias foram de 80,21% (desvio padrão: 14,56%)

para 11,81% (desvio padrão: 7,59%) (p < 0,001), após a liberação inicial do

stent, havendo uma redução adicional para 0,16% (desvio padrão: 3,45%) (p <

0,001), após o balão de alta pressão. Este poder de detectar, ao longo de toda

a prótese, mínimas variações do diâmetro e do porcentual de obstrução da luz,

por efeito dos balões da alta pressão, confere à angiografia quantitativa

capacitação semelhante à demonstrada pelo ultra-som intracoronário, em

outras experiências, para mensurações de pequeno porte, a fim de definir a

liberação ótima e ditar a conduta clínica subseqüente. De fato, somente com

antiagregantes, os pacientes desta série não apresentaram complicação

isquêmica maior, havendo unicamente um caso (0,99%) de hemorragia na via

de acesso, que necessitou transfusão sangüínea. O período de hospitalização

médio foi de 3,54 dias (desvio padrão: 1,94 dias). Portanto, os resultados desta

investigação permitem concluir que: 1) a angiografia coronária quantitativa foi

capaz de identificar mínimas variações do diâmetro da luz vascular, por efeito

dos balões de alta pressão, e de qualificar a liberação da endoprótese coronária

como ótima; 2) a avaliação por este método permitiu evitar a anticoagulação



sistêmica e suas complicações, com segurança; 3) a angiografia coronária

quantitativa foi eficiente e segura para guiar o implante ótimo do stentde Palmaz-

Schatz, evitando os incovenientes dos outros métodos adjuntos.



1 INTRODUÇÃO



1.1 Angioplastia transluminal coronária (ATC)

1.1.1 Histórico

A aplicação do cateterismo, com finalidade terapêutica, no território

vascular, data de 1964, quando Dotter et ai.1-2 utilizaram um sistema coaxial de

cateteres, para desobstruir artérias periféricas. Esta técnica foi chamada de

angioplastia transluminal, mas não teve grande aceitação, particularmente nos

Estados Unidos, devido aos altos índices de complicações, em especial na via

de acesso.

Entretanto, alguns investigadores europeus, entre eles Zeitler et ai.3,

continuaram a adquirir experiência com a aplicação da técnica de Dotter.

Gruentzig4, que havia sido treinado por Zeitler, e influenciado pelo desenho

de um baião descrito por Porstmann5, modificou o sistema de múltiplos cateteres

de Dotter e desenvolveu um cateter de dupla luz, na porção distai do qual

havia um balão distensível, feito de polivinil.

Este balão, quando insuflado, mostrou, em modelos experimentais, exercer

uma pressão circunferencial sobre a placa, mais desejável, para o alargamento

da luz vascular, que a força radial aplicada pelo sistema anterior. Além do

mais, no ser humano, este novo sistema, introduzido na artéria femoral por um

pequeno orifício de punção, evitava, em grande parte, as complicações

vasculares verificadas com a aplicação do método original de Dotter6"8.

As primeiras experiências de Gruentzig, em dilatar as artérias fêmoro-

poplíteas e renais, foram bem sucedidas e, em 1976, este pesquisador

miniaturizou os balões periféricos, com o objetivo de realizar a angioplastia, no

território coronario, em animais de experimentação e em cadáveres, para depois

aplicá-la, finalmente, em seres humanos, durante cirurgia de revascularização

miocárdica6.



Em setembro de 1977, no Hospital da Universidade de Zurique, Gruentzig

realizou a primeira angioplastia transluminal coronária (ATC), em laboratório

de cateterismo cardíaco7. Esta técnica, desde então, granjeou ampla aceitação

para revascularizar o músculo cardíaco isquêmico, em pacientes selecionados,

como alternativa à cirurgia, e representou um dos maiores avanços na

terapêutica cardiovascular9-11.

Na fase atual, cerca de 500.000 procedimentos anuais são realizados no

mundo10, dos quais 400.000, nos Estados Unidos e Canadá, 70.000 na Europa,

40.000 no Japão, 25.000 na América Latina; destes, cerca de 17.000 foram

praticados, no Brasil, no biênio 1992-9312.

As razões das indicações crescentes e do emprego em grande escala da

ATC com o cateter-balão1314 se devem, não só ao aprimoramento das

habilidades técnicas dos cardiologistas intervencionistas e ao acúmulo de suas

experiências na execução do método, mas também:

• ao avançado desenvolvimento tecnológico dos sistemas

dilatadores15"18 e dos equipamentos de imageamento cardíaco1921;

• aos altos índices de sucessos, imediatos e tardios, comprovados nas

diferentes situações clínicas e angiográficas10'2237;

• aos resultados favoráveis dos ensaios clínicos, que compararam a

angioplastia com o cateter-balão às formas opcionais de tratamento

da doença obstrutiva coronária38"42;

• ao balanço positivo da relação custo-efetividade do procedimento, em

algumas experiências43.

Mais recentemente, o ensaio clínico ACIP44 demonstrou, de maneira clara,

a superioridade dos procedimentos de revascularização miocárdica (percutanea

ou cirúrgica), em relação a duas outras estratégias de tratamento da doença

coronária assintomática, utilizando associação de agentes farmacológicos

antiisquêmicos. A compreensão fundamentada deste fato tem também



contribuído para o crescimento das indicações dos procedimentos de

revascularização e, em conseqüência, da própria ATC.

No presente momento, portanto, a dilatação coronária goza de um grande

espectro de indicações clínicas e morfologicas. Em 1988, nos Estados Unidos,

uma força-tarefa combinada, do American College of Cardiology e da American

Heart Association, desenvolveu diretrizes para a aplicação da ATC e propôs

um esquema para classificar as lesões em três grupos: A, B e C, estimando o

sucesso e avaliando o risco de cada classe45. Ellis et ai.46, posteriormente,

definiram, modificaram e recodificaram este esquema, passando a considerar

as lesões como pertencentes a quatro classes: A, B1, B2 e C, relacionando-as

com os resultados previstos. Ambos os trabalhos refletem o estado da arte, no

final dos anos oitentas. Desde essa época, no entanto, têm havido muitos

avanços, especialmente relacionados à tecnologia dos cateteres, que

proporcionaram ampliação adicional das indicações, aumento dos índices de

sucesso, com decréscimo das complicações. Uma revisão da força-tarefa

americana, em 199347, demonstra as amplas possibilidades atuais da

revascularização percutânea com o cateter-balão.

1.1.2 Limitações da ATC com o cateter-balão

A despeito da grande aceitação, da prática intensa da técnica e de seus

bons resultados, algumas limitações ao método ainda persistem sem solução

definitiva.

Estas limitações estão relacionadas, em particular, a três aspectos: às

situações anatômicas de complexidade extrema, aos fenômenos da oclusão

aguda pós-ATC e aos da reestenose coronária48-52.

a.,



1.1.2.1 Aspectos anatômicos de complexidade extrema

Representam limitações à ATC convencional, morfologias de grande

complexidade, como:

• oclusões crônicas, em que o período estimado de obstrução total da

luz vascular é superior a três meses5354;

• lesões em tortuosidades excessivas do vaso ou em angulações muito

agudas49'51;

• lesões em bifurcações, particularmente quando os ramos bifurcados

formam, entre si, ângulos retos ou obtusos e a lesão atinge o

seguimento pré-bifurcação e os óstios dos ramos que se originam

desta divisão5556;

• lesões muito calcificadas49-50;

• lesões excessivamente excêntricas e irregulares4951;

• doença obstrutiva difusa, acometendo segmentos vasculares longos

(> aomilímetros)57-58;

• lesões ostiais, aórticas e não-aórticas59;

• lesões em tronco da coronária esquerda não protegido por vasos

colaterais ou enxertos, em relação a pelo menos um de seus ramos

principais60;

• lesões em pontes de veia safena antigas e degeneradas, com grande

contingente de material trombótico61-62.

Nestas circunstâncias enumeradas, particularmente quando as dificuldades

se somam, no tratamento da doença multiarterial63, a ATC apresenta índices

de sucessos primário e clínico inferiores, oferecendo menor eficácia e segurança

do que nas situações opostas, de discreta a moderada complexidade. Além

destas situações iimitantes: 1) a dilatação de lesões em vasos fontes de



circulação colateral (colocando em risco grandes áreas contralaterais de

miocárdio viável) e 2) a angioplastia em pacientes com graves disfunções,

agudas ou crônicas, do ventrículo esquerdo, também implicam em risco elevado,

podendo comprometer o sucesso desejado60'64^6.

1.1.2.2 Oclusão aguda pós-ATC

A oclusão aguda representa outra limitação importante da ATC e incide

em cerca de 3 a 8% dos casos tratados eletivamente496768.

Esta ocorrência é de certa maneira um evento imprevisível e se constitui

na causa mais importante das complicações, chamadas maiores, pós-ATC

(infarto agudo do miocadio, cirurgia de emergência e óbito), limitando, portanto,

o sucesso e a segurança do procedimento a curto prazo67"69.

A experiência atual tem mostrado que o êxito no tratamento da oclusão

aguda depende de seu rápido reconhecimento, da reinterverição imediata e da

estratégia de manuseio aplicada70.

No início dos anos oitentas, a oclusão aguda foi tratada, preferentemente,

com a indicação da cirurgia de emergência, que, entretanto, se acompanhava

de índices elevados de infartos e óbitos hospitalares71-75.

Progressivamente, foi-se preferindo, à cirurgia de emergência, a

redilatação76, que mostrou resultados imediatos melhores, no controle da

isquemia aguda, passando o cateter-balão a ser, sempre que possível, a primeira

abordagem para desobstruir a artéria agudamente ocluída357778. Mesmo assim,

o sucesso clínico da redilatação mostrou-se variável, situando-se entre 35 a

80%, na dependência de vários fatores, incluindo: extensão da dissecção,

presença de trombos, retração elástica ou espasmos recorrentes, eventos que,

se associados, dificultam habitualmente a resolução angiográfica da nova

dilatação.



Em função destes resultados não totalmente satisfatórios no controle da

oclusão aguda, os cateteres de perfusão distai passaram a ser utilizados, como

alternativa, aumentando, em determinados casos, os sucessos angiográfico e

clínico do tratamento79"81.

Mas também os balões de perfusão demonstraram limitações, pelas suas

características físicas (rigidez, alto perfil, trombogenicidade, dependência da

pressão sistólica), podendo, mesmo, ocluir ramos secundários importantes,

durante as insuflações prolongadas, ampliando, desta forma, a área da região

isquêmica.

A despeito, portanto, da evolução das estratégias de manuseio da oclusão

aguda (cirurgia de emergência, redilatação com balões convencionais ou de

perfusão distal e emprego dos sistemas de suporte circulatório, quando

necessário82), a morbidade e a mortalidade decorrentes desta complicação

ainda eram elevadas.

1.1.2.3 Reestenose coronária

O balão, causando uma injúria à parede vascular, injúria controlada,

funciona como um gatilho para a instalação do processo de reparação do tecido

lesado. Ou seja, tão logo a luz do vaso tenha sido recriada ou alargada, entra

em ação a cicatrização e o remodelamento dos tecidos da parede vascular8385.

Este processo de reparação resulta em perviedade permanente, em mais da

metade das lesões tratadas. As demais, em contrapartida, experimentam o

fenômeno da reestenose, sendo esta a limitação de maior impacto da ATC,

pois restringe o sucesso a longo prazo do procedimento e, desta forma, sua

eficácia tardia, em cerca de pelo menos um terço dos casos86"89.

Este fenômeno de reestenose efetiva-se, na maioria das vezes, dentro

dos seis primeiros meses de evolução pós-ATC8689 e, neste período,
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relativamente curto, reexpõe os pacientes à isquemia recorrente e às suas

conseqüências, dentre elas a necessidade de reintervenções88'9091.

Várias estratégias foram preconizadas, na expectativa de reduzir a

reestenose, entre elas:

• a mudança das variáveis técnicas convencionais do procedimento,

como a relação balão/artéria, as pressões, o número e a duração de

insuflação dos balões92-";

• a utilização de determinadas farmacoterapias adjuntas, escolhidas de

acordo com um alvo fisiopatológico específico88-10(M03 e

• a modificação dos fatores de risco, em particular a descontinuidade

do hábito de fumar e o controle rigoroso do diabete melito e da

hipercolesterolemia104-109.

Se desta longa série de pesquisas os investigadores não identificaram

um agente específico ou uma estratetégia especial que trouxesse impacto

favorável nos índices de reestenose, seguramente determinaram um dado que,

independentemente das demais variáveis, demonstrou ser o melhor indicador

do resultado, no seguimento tardio: o diâmetro final da luz pós-ATC86'8739'110.

Por isto, os esforços subseqüentes, para reduzir a reestenose, tiveram, como

objetivo primordial, tomar a geometria interna do vaso e as dimensões da luz

as melhores possíveis.



1.2 Angioplastia coronária com novas técnicas

1.2.1 Razões e mecanismos de ação

Do exposto, portanto, se infere que as várias complexidades morfológicas

representam dificuldade e limitação para a técnica com o cateter-balão e

restringem a indicação mais universal deste procedimento. Além do mais, a

ATC demonstrou falhar em, aproximadamente, um terço dos pacientes, quer

na fase hospitalar, devido à oclusão aguda, quer, em especial, na fase tardia,

devido à reestenose.

As formas de prevenir, resolver ou reverter por completo estas limitações

não foram, desde logo, eficazes e a solução destes aspectos passou a

representar um grande desafio para os investigadores ligados à área. Desafio

não só para os cardiologistas, voltados às ciências básicas, à farmacologia e a

clínica, mas também para os físicos e para os bioengenheiros, no sentido de

desenvolver outras técnicas que promovessem maior aplicação do método de

revascularização percutânea, com melhor perfil de segurança e eficácia, a curto

e a longo prazos111.

Foram concebidos vários instrumentais, que diferem, fundamentalmente,

no seu efeito sobre a geometria da luz vascular ou da obstrução87110112'114. Estas

técnicas exercem sua ação, basicamente, por meio de dois mecanismos112:

• o remodelamento: desalojando, expandindo, comprimindo, e/ou ligando

os materiais que compõem a placa e/ou

• a remoção: vaporizando ou promovendo a exérese de tecido.



10

1.2.2 Endopróteses coronárias

Entre as novas técnicas mecânicas capazes de promover remodelamento

da geometria da luz do vaso, as endopróteses coronárias mostraram-se, desde

logo, bastante promissoras115"119.

1.2.2.1 Histórico

Estas endopróteses são chamadas stents, em virtude da contribuição de

Charles Stent, dentista inglês que, há mais de um século, idealizou um material

dentário para moldagem. Este material foi utilizado, mais tarde, para o suporte

de tecidos vivos em cicatrização, incluindo estruturas internas do organismo119.

Por similitude, a prótese endovascular levou o nome de stent, pois sua função

é, após o desalojamento do material obstrutivo, a de promover a sustentação

da parede vascular em consolidação.

A idéia original de levar uma prótese metálica para o interior dos vasos,

por meio de um cateter, sob controle fluroscópico, foi atribuída a Dotter, que

relatou sua primeira experiência, em cães, em 1969120.

Uma série de experimentos e publicações seguiram-se à contribuição

pioneira de Dotter, relacionados a stents de vários desenhos, com distintos

sistemas de liberação e materiais de composição121.

1.2.2.2 Stent de Palmaz-Schatz e protocolos medicamentosos

associados a seu emprego

Em 1985, Palmaz, da Universidade do Texas, idealizou uma endoprótese

vascular, cujo modelo é tubular e fenestrado, de aço inoxidável e balão-

expansível, e cujas perfurações, de formato retangular, adquirem, com a

expansão, forma de losango122 (figura 1).

PísA. fciiuíiw.... ,j'
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Figura 1 Stent de Palmaz, nas situações: não-expandido e expandido pela
insuflação do balão. Trata-se de um modelo tubular fenestrado, cujas
perfurações retangulares adquirem, com a expansão, forma de losango.

Este desenho, baseado no conceito da deformação plástica do metal teria

a vantagem teórica de minimizar a formação de trombos, após o implante,

devido às várias atribuições do protótipo, em especial ao elaborado polimento

e à área relativamente pequena coberta pelo metal, quando a endoprótese

implantada se encontrar completamente expandida123'124.

De fato, os exames histopatológicos das artérias de cães e coelhos, em

que se implantara o stent concebido por Palmaz, revelaram uma progressão

de eventos desencadeados por um acarpetamento trombótico inicial, que foi

discreto em espessura. A este estágio, seguiu-se uma proliferação fibroblástica,

e a endotelizaçao da endoprótese, que num período de duas a quatro semanas

se encontrava incorporada à parede vascular, coberta por uma camada não

superior a 50u de espessura de tecido reparativo124'125.
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O mecanismo de ação desta endoprótese, conforme foi ficando claro,

parecia ser não só o de reduzir a obstrução da luz, por desaiojamento da

placa e de outros componentes obstrutivos, mas também o de distender a

parede vascular e o de colar os retalhos intimais e componentes da camada

média aos remanescentes da parede do vaso. Portanto, a estrutura metálica

tinha uma função dupla: de sustentação da parede e também de dilatação da

luz126.

Outro aspecto interessante da prótese de Palmaz foi a verificação de que

a taxa de expansão provou ser alta, podendo atingir até quatro vezes o diâmetro

inicial, com mínimos encurtamentos, observados estes somente nos casos de

expansão máxima123.

Em dezembro de 1987, após a realização de mais de 300 implantes

coronários experimentais, em cães127 e em cadáveres, Palmaz e Schatz,

juntamente com Eduardo Sousa, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia,

realizaram em São Paulo, Brasil, o primeiro implante no ser humano128.

Este caso pioneiro, bem sucedido, deu início a um estudo multicêntrico,

cuja finalidade era avaliar os resultados iniciais, no sentido de estabelecer a

eficácia e a segurança da técnica128. Ao lado dos inúmeros aspectos favoráveis

de biocompatibilidade, de mecânica e de hemodinâmica do stent de Palmaz,

algumas limitações, entretanto, restavam por ser solucionadas. Entre elas, a

relativa inflexibilidade do modelo e os níveis algo elevados de oclusão subaguda

observados na primeira fase do estudo multicêntrico128.

Para contornar o primeiro problema, Schatz propôs a alteração do desenho

original de um tubo rígido de 15mm para o de dois segmentos tubulares

fenestrados de sete milímetros cada, unidos por uma ponte de um milímetro

(figura 2). A este modelo, deu-se o nome de stent de Palmaz-Schatz, que

passou a ser o mais freqüentemente empregado nas séries clínicas129132.
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Para reduzir a relativa trombogenicidade da endoprótese, foi introduzido,

a partir do 40Q caso do estudo multicêntrico128, um protocolo que previa a

utilização de três farmacos antiagregantes, associados a dois anticoagulantes,

por via endovenosa e oral. O esquema terapêutico, as doses dos medicamentos

e os critérios de ajustes dos anticoagulantes, então propostos e utilizados,

estão discriminados na tabela 1.

H * : í . : i lÉ l - : ; ':M0'':; ••'•••' -:f& •:':•- ",Wl; u Í # J ^ : '':Êí.
H j '•- : •..'•:. - ' - ; - ^ ^ m , : ••,:P;:,::^/::M^,,,;^^ ^ ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ :

^ ^ ^ B ' • • • • • • • . • - " " ' - ' . . . j . ^ . v ^ - . . - • . • tTTTv- " ' • * ' - Í . .1- ' "
1
 ' - '—X-f- ' . '-^ ' . - ^ v ? S ^ * * - ^ " ' - ^ ' - « - - ' . • ' • .• . ; '-'~~y<i

. : : ' ' . . ; > , " : : / . " : " " " • ; ' . ; ' • : ' • ' • ' • ' " • - : ' •

J
Figura 2 Sfení de Palmaz-Schatz nas situações de não-expansão e expandido

pela insuflação do balão. Diferentemente do stentde Palmaz, este modelo
é composto por dois segmentos tubulares fenestrados de sete milímetros
cada, unidos por uma ponte de um milímetro, que lhe confere flexibilidade.
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Tabela 1 Protocolo medicamentoso utilizado para o implante do stent de
Palmaz-Schatz, a partir do 40a caso do estudo multicêntrico
internacional128

V Tempo

Medicamento \

Aspirina

Dipiridamol

Dextran

Warfarina*

Heparina

Nitroglicerina

Dinitrato
de

isosorbito!

Diltiazem

Véspera

500mg

225mg

NÃO

5 a 10mg

NÃO

NÃO

30mg

180mg

Dia do implante

250mg

225mg

3h antes: 100ml/h

5 a 10mg

no laboratório
de cateterismo:

10.000 Ul

no início, e no
final do implante:

200ug"*

30mg

180mg

Após o implante
até a

alta hospitalar

por 48h: 250mg/dia
após 48h: 500mg/dia

225mg/dia

por 24h: 50ml/h

5mg, com adaptações
de doses a partir do 3s

dia, para manter
TP = 16a18s

4h após retirada do
introdutor e por 24 a 48h:
1.000 Ul/h, com ajustes
do TCA para mantê-lo

entre 2 a 2,5 vezes
o valor padrão

NÃO

30mg/dia

180mg/dia

Após a
alta

hospitalar

indefinidamente:
250 a 500 mg/dia

NÃO

NÃO

por 1 mês: na
dose necessária

para manter
TP = 1 6 a 1 8 s "

NÃO

NÃO

NÃO

por 6 meses:
180mg/dia

* ou Fenprocumona ( 3 a 6mg/dia); * * ou INR (International Normalized Ratio) = 2 a 3;
* * * e quando fosse necessário

1.2.2.2.1 Resultados dos estudos clínicos com o stent de Palmaz-

Schatz

O impacto de qualquer nova técnica terapêutica deve ser julgado tendo-

se em consideração as análises risco-benefício e custo-benefício, comparando-

se estes dados aos das formas alternativas potenciais de tratamento.
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As endopróteses coronárias, pelos resultados iniciais128131, mostraram ser

muito vantajosas, particularmente nas situações de alguns aspectos complexos

de morfologia132, no tratamento de resultados insatisfatórios da angioplastia

com o balão133-134 e, especialmente, na redução da probabilidade de restenose,

no período evolutivo após a alta hospitalar135.

Foi, entretanto, a possibilidade de os stentscoronários diminuírem as taxas

de reestenose o que trouxe a maior expectativa à classe médica. Isto era

justificado, tendo-se em conta a relativamente alta prevalência da reobstrução

tardia, suas conseqüências clínicas e também seus custos, que, se acredita,

oneram a Saúde Pública mundial em centenas de milhões de dólares, por

ano136.

Dois estudos randomizados, comparando o implante eletivo do stent de

Palmaz-Schatz e a angioplastia com o cateter-balão, em pacientes portadores

de lesões selecionadas da rede arterial coronária, publicados em 1994137138,

demonstraram a superioridade da endoprótese.

No estudo americano STRESS137, o stentàe Palmaz-Schatz resultou em

maior índice de sucesso do procedimento (96,1% versus 89,6%, p=0,011); em

níveis inferiores de reestenose angiográfica (31,6% versus 42,1%, p=0,046) e

em menor necessidade de revascularização da lesão-alvo, devido à isquemia

recorrente (10,2% versus 15,4%, p=0,06), que a ATC com o balão.

No estudo europeu BENESTENT138, a endoprótese coronária de Palmaz-

Schatz foi superior ao balão, por atingir diâmetros mínimos da luz relativamente

maiores, tanto pós-procedimento (2,48mm versus 2,05mm, p=0,001) como

também no seguimento de sete meses (1,82mm versus 1,73mm, p=0,09), que

corresponderam a índices significativamente inferiores de reestenose

angiográfica (22% versus 32%, p=0,02).

Os resultados preliminares destes estudos foram tão convincentes que o

órgão de controle de medicamentos e procedimentos dos Estados Unidos, o
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FDA (Food and Drug Administration), abriu um precedente histórico. Em maio

de 1994, cerca de três meses antes da publicação dos resultados definitivos

dos estudos STRESS e BENESTENT, um comitê do FDA recomendou a

aprovação do stent de Palmaz-Schatz, para implante eletivo, em pacientes

selecionados, com o objetivo de reduzir a reestenose139.

Esta endoprótese coronaria passou a ser, então, o grande avanço para o

tratamento intervencionista percutâneo da aterosclerose coronaria, desde que

se constituiu na primeira estratégia a reduzir, convincentemente, as taxas de

reestenose, melhorando a efetividade da revascularização percutânea.

1.2.2.2.2. Limitações do stent de Palmaz-Schatz

Apesar destes aspectos muito positivos da aplicação do stent de Palmaz-

Schatz, no tratamento das obstruções ateromatosas coronárias, observaram-

se limitações extremamente importantes, para o emprego mais abrangente da

técnica.

A primeira delas foi a verificação do fenômeno da trombose subaguda da

prótese, num período, entre dois dias e duas semanas, após o procedimento.

Sua ocorrência é da ordem de 3 a 5% para os casos eletivos, e de 10 a 20%,

para os implantes de emergência140. Esta trombose subguda costuma implicar

na necessidade de reintervenções, com o cateter-balão, para desobstruir a

prótese, evitando-se as complicações maiores decorrentes de isquemia aguda.

Em casos excepcionais, pode inclusive redundar na indicação de cirurgia

coronaria de emergência, quando a técnica da redilatação falhar no

restabelecimento do fluxo coronário normal.

Outros, dentre os fatores limitantes, são os problemas vasculares, na via

de acesso, que incidem em cerca de 15% dos casos (50% dos quais

necessitando de correção cirúrgica) e os hemorrágicos, que atingem
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aproximadamente 10 a 15% dos pacientes (40% deles, pelo menos,

requerendo transfusões sangüíneas)140141.

Estas intercorrências revestem-se de maior importância ainda, quando se

consideram os custos que envolvem, devido ao prolongamento do tempo de

hospitalização (parte dele em unidade de tratamento intensivo), aos controles

laboratoriais adicionais e às reintervenções necessárias para seu adequado

manuseio.

Todos estes fenômenos hemorrágicos e vasculares são fundamentalmente

devidos ao protocolo terapêutico, com o emprego vigoroso e prolongado de

anticoagulantes associados aos antiagregantes, para o controle de oclusão

subaguda.

1.3 Nova técnica para o implante dos stents

Após a contribuição de pesquisadores italianos e americanos142"144 e a

partir de meados de 1994, passou-se a praticar o que veio a ser denominada

de técnica de liberação ótima dos stents.

Esta nova concepção para o implante das endopróteses coronárias adveio

da hipótese de que as taxas relativamente altas de trombose subaguda deviam-

se ao turbilhamento do fluxo sangüíneo, decorrente mais da inadequada

expansão da prótese do que somente da trombogenicidade inerente do metal144.

Os investigadores passaram a buscar, então, uma expansão mais completa

e simétrica dos stents, com perfeita aposição de suas hastes à parede vascular,

utilizando baiões que suportam altas pressões (maiores que 12 atmosferas),

para finalizar a liberação, e o ultra-som intracoronário adjunto, para guiar a

liberação ótima142'144. Quando se obtinha o resultado desejado, em termos de

expansão, simetria e aposição, os pacientes eram mantidos somente com
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farmacoterapia antiagregante, sendo dispensáveis os agentes anticoagulantes

orais, com seus inconvenientes.

Os primeiros estudos com a aplicação desta nova estratégia mostraram

logo resultados clínicos muito significativos, queda expressiva não só das taxas

de oclusão subaguda da prótese, como também das complicações vasculares142.

Entretanto, um dos aspectos não totalmente esclarecido, em relação a

esta técnica, é a obrigatoriedade da monitorização do implante com o emprego

do ultra-som intracoronário, que tem implicações de custo, de prolongamento

do tempo do procedimento e de necessidade de reultrapassagem da lesão

-alvo e de treino de pessoal especializado.

1.4 Angiograf ia coronária quantitativa na avaliação dos resultados pós-

intervenção percutânea

Devido às relativas limitações de sensibilidade e especificidade das

avaliações clínica e não-invasiva, dos pacientes submetidos à revascularização

percutânea, e às qualidades intrínsecas da angiografia coronária, esta passou

a ser o método padrão para avaliação mais precisa dos resultados morfológicos,

imediatos e tardios, das técnicas de desobstrução mecânica das artérias

coronárias86'89'100-102'103'137'138'145

No entanto, entre os aspectos que devem ser ressaltados, para que a

eficiência e a precisão deste método sejam as melhores possíveis, destaca-se

o modo de avaliação do angiograma: se visual ou quantitativo146147.

Sob este ângulo, a angiografia coronária quantitativa representou um

grande passo na avaliação dos resultados obtidos pelas técnicas da cardiologia

intervencionista, por ser, até o presente, o meio mais confiável de determinar
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as alterações da geometria da luz, quando comparado às outras formas de

análise148.

Os modernos aparelhos de angiografia quantitativa convertem a imagem

visibilizada no filme em imagem digitalizada, fornecendo as informações por

dois métodos:

• a densitometria, que compara a densidade de contraste no segmento-

alvo e naquele que lhe serve de referência (considerado normal) e

• a detecção automática de bordos, em que os dados são convertidos

em valores absolutos, após a calibração com um objeto de diâmetro

conhecido, como o corpo do cateter-guia, por exemplo.

A angiografia quantitativa pela detecção automática de bordos recebeu

aceitação universal, em ambas as modalidades, on line e offline, e tem sido

um meio muito eficiente não só no diagnóstico, mas nas avaliações sucessivas

dos doentes coronarianos, fornecendo a base para as decisões e melhor

compreensão da história natural e das mudanças temporais das lesões tratadas

pelas técnicas de revascularização percutânea149151.

1.5 Objetivos desta investigação

No presente estudo propusemo-nos:

1) a investigar a contribuição da angiografia coronária quantitativa adjunta,

na monitorização do procedimento de liberação ótima do stent de

Palmaz-Schatz e

2) a identificar o impacto desta estratégia, na evolução clínica hospitalar,

e com um mês de evolução, dos pacientes submetidos, com sucesso,

ao implante ótimo desta endoprótese coronária.

E!!É>iirjfn!:."
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2.1 Casuística

Foram incluídos, nesta investigação, todos os pacientes, em que se

implantou o stentúe Palmaz-Schatz, a partir de 10 de fevereiro de 1994 até 30

de junho de 1995, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, nos quais se

planejou e se obteve a liberação ótima da endoprótese, com o emprego de

balões de alta pressão, para a expansão final do stent.

Os casos selecionados para esta técnica de implante deviam apresentar:

• doença coronária sintomática e/ou evidência objetiva de isquemia

miocárdica, por angina ou alterações do segmento ST, no teste de

esforço, ou por defeitos reversíveis de perfusão, na cintilografia do

miocárdio com tálio-201 ou isonitrila;

• evidência angiográfica de doença obstrutiva na rede coronária ou em

enxertos de veia safena, com acometimento de um ou mais vasos,

sendo a lesão-alvo maior que 50%, com comprimento menor que

15mm, pelos dados da angiografia quantitativa, e acessível ao sistema

dilatador, além de o vaso-alvo possuir diâmetro maior que 2,5mm.

Foram excluídos, portanto, os implantes de emergência, ou seja, aqueles

não planejados, em que a endoprótese foi indicada para melhorar resultados

insatisfatórios pós-angioplastia com o balão ou pós-aterectomias e também

aqueles em que a endoprótese foi empregada para o tratamento da ociusão

aguda iminente ou estabelecida.

Além disto, excluiram-se da análise todos os casos nos quais, a despeito

de se ter planejado, não se conseguiu a liberação ótima da endoprótese,

conforme os critérios mencionados adiante.
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2.2 Métodos

2.2.1 Stentde Palmaz-Schatz: características

A endoprótese coronária de Palmaz-Schatz é balão-expansível, quanto

ao mecanismo de liberação, e manufaturada pela Johnson & Johnson

Interventional Systems.

Consiste de dois segmentos tubulares perfurados rígidos, de sete

milímetros de comprimento cada e conectados por uma pequena haste de um

milímetro, funcionando como ponte e articulação, resultando num comprimento

total de 15mm (figura 2). Este desenho, ao mesmo tempo que permite

flexibilidade longitudinal, preserva a não-complacência radial de cada um dos

segmentos tubulares rígidos, quando expandidos.

A prótese de Palmaz-Schatz é feita de aço inoxidável 316 L e a espessura

de suas hastes é de 0,0025 polegadas. Em virtude do tipo de material de

constituição e da pequena quantidade de metal empregado na manufatura

deste stent, verifica-se uma opacidade relativamente baixa da prótese à

radioscopia.

As hastes deste stent dispõem-se de tal modo que adquirem uma

configuração de séries de retangulos superpostos, que se transformam, após

a expansão, em losangos, deixando mais de 80% de área do vaso descoberta

pelo metal, no local do implante124 (figura 3).

Esta prótese é disponível para uso clínico sob duas formas: ou pré-montada

sobre um balão complacente e coberta por uma bainha protetora ou não-pré-

montada. Na situação pré-montada é obtida com diâmetros de 3,0,3,5 e 4,0mm.
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Figura 3 Stentüe Palmaz-Schatz, três meses após implante experimental, no qual
se observa ampla área do vaso descoberta pelo metal (superior). No
corte histológico (inferior), é possível identificar-se a fina camada que
recobre uma das hastes desta endoprótese, após sua incorporação à
parede vascular (cortesia de Juiio Palmaz).
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Na condição de não pré-montado, o stent pode ser manualmente colocado

sobre um balão, passando a adquirir o diâmetro equivalente ao diâmetro nominal

deste balão, variando, portanto, numa escala correspondente à escala de

diâmetro dos balões comercialmente à disposição.

O diâmetro interno mínimo requerido para que o cateter-guia possa permitir

a introdução da prótese, não protegida pela bainha e montada sobre o balão, é

de 0,064 polegadas. Nos casos em que vier acompanhada da bainha protetora,

o cateter-guia necessita ter uma luz mínima de 0,084 polegadas.

Neste estudo, foram utilizadas duas outras variantes do protótipo de

Palmaz-Schatz: o modelo original de Palmaz (sem articulação e na versão

biliar, para o tratamento das lesões em enxertos de veia safena) e o de Palmaz-

Schatz, revestido com heparina.

2.2.1.1 Preparo clínico, técnica de implante do stent de Palmaz-Schatz

e estratégia de liberação ótima da endoprótese

Os pacientes selecionados para a liberação ótima dos stents de Palmaz-

Schatz foram submetidos à avaliação clínica, ao eletrocardiograma, ao estudo

radiologico do tórax e aos exames laboratoriais convencionais pré-intervenção

percutânea111. A eles foi prescrita, desde a véspera do procedimento, a

medicação pormenorizada no item 2.2.1.3.

Após jejum de seis horas, os pacientes foram encaminhados ao laboratório

de cateterismo cardíaco.

A dilatação da lesão-alvo foi realizada, por via femoral, previamente à

liberação da prótese. Foram utilizadas as técnicas clássicas de angioplastia

coronária111, empregando-se cateter-guia 8 ou 9F e cateter-balão ligeiramente

subdimensionado, em relação ao tamanho do vaso-alvo, ou seja, cerca de

0,5milímetros menor que o diâmetro de referência deste vaso. Estes balões
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usualmente avançaram sobre um guia-metálico dirigível de 0,014 polegadas,

sendo excepcionalmente utilizadas cordas-guias de 0,016 ou 0,018 polegadas.

Feita a pré-dilatação e conseguindo-se lesão residual menor que 50%, o

guia-metálico foi mantido na mesma posição e trocou-se o balão de angioplastia

pelo balão sobre o qual havia sido montado o stent de Palmaz-Schatz.

O posicionamento desta endoprótese sempre foi muito cuidadoso,

buscando-se deixá-la exatamente sobre a lesão-alvo, sem nenhuma parte

desprotegida pelo metal. Assim centrado, o stent foi liberado pela insuflação

do balão, com cerca de oito atmosferas de pressão, por 20 a 30 segundos.

Após esta manobra inicial de liberação da prótese, trocou-se o balão

convencional e complacente, em que o stent havia sido montado, por um balão

também de 20mm de comprimento, mas não complacente, para suportar altas

pressões. Realizaram-se, então, expansões adicionais, com pressões

superiores a 12 atmosferas, repetidas até que a angiografia quantitativa

on line confirmasse que a lesão residual situava-se em níveis inferiores a 10%.

Em verdade, buscou-se, sempre que possível, que o diâmetro mínimo da luz,

no local da lesão-alvo, atingisse o diâmetro de referência do vaso ou até o

ultrapassasse em cerca de 5 a 10%. Alcançado este objetivo e havendo

ausência de dissecções, sendo o fluxo coronário normal (classe TIMI-3) e não

se verificando sinais angiográficos de trombos, considerou-se a liberação como

tendo sido ótima.

Posteriormente, com a disponibilidade, para uso clínico, de cateteres-curtos

(de nove a dez milímetros de comprimento) e capazes de suportar pressões

até 20 atmosferas, as expansões adicionais e finais do stent passaram a

ser realizadas com estes modelos de balão.

Implantando o stent com a estratégia de liberação ótima e com sucesso,

seus portadores foram mantidos somente com o protocolo medicamentoso,

que incluia o uso de antiagregantes e vasodilatadores, durante a hospitalização

e após a alta hospitalar.
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2.2.1.2 Protocolo de remoção do introdutor, avaliações laboratoriais,

critérios de alta hospitalar e evolução clínica pós-alta

Na primeira fase deste estudo, de fevereiro a agosto de 1994, o protocolo

medicamentoso indicava a utilização de heparina por 24 horas após o implante

do stent. O paciente, após receber as 10.000 Ul, por via endovenosa, na sala

de cateterismo cardíaco, foi mantido sem a infusão deste agente farmacológico

por quatro horas. Avaliava-se, então, o tempo de tromboplastina parcial ativado

(TTPa), que, estando igual ou inferior a duas vezes o valor padrão, indicava

ter-se atingido o nível de segurança para a retirada do introdutor. Esta foi então

executada, com a compressão manual subseqüente do local de punção, por

um período de 15 a 30 minutos. Se entretanto, o TTPa fosse superior ao valor

mencionado, avaliações horárias foram praticadas, até que se atingisse o nível

ideal para a remoção da bainha.

Duas horas após a retirada do introdutor, foi reiniciada a administração de

heparina, por via endovenosa, com controles de TTPa a cada quatro horas. A

partir de então, foram feitas adaptações das doses de heparina, buscando-se

a quantidade necessária para manter o TTPa ao redor de duas a duas e meia

vezes o valor padrão. Durante este período de 24 horas, o paciente foi mantido

no leito, com a recomendação de evitar flexões do membro inferior relacionado

ao implante. Cessada a anticoagulação com heparina, autorizou-se a

deambulação.

Durante as primeiras 24 horas após o implante do stent, foram também

solicitados o eletrocardiograma e as dosagens das enzimas creatinoquinase

(CK) e sua fração MB (CKMB), em duas oportunidades: com seis e 24 horas,

de evolução, após a saída do laboratório de cateterismo cardíaco.

A alta hospitalar dependia da ausência de complicações isquêmicas

miocárdicas ou vasculares, na via de acesso, e era prevista para 48 a 72 horas

após o implante do stent.
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A partir de setembro de 1994, e nos casos em que se conseguiu a liberação

ótima da endoprótese, dispensava-se a anticoagulação com heparina, após a

retirada da bainha. Feito então o implante, seguiam-se, nesta fase, os mesmos

critérios já mencionados, para a retirada do introdutor. Quatro horas após esta

manobra, o paciente foi autorizado a deambular e previu-se a alta hospitalar

para 24 a 48 horas, após a saída da sala de cateterismo cardíaco, desde que

inexistissem complicações coronárias ou vasculares.

Após o 30° dia de implante da endoprótese, estabeleceu-se um contato,

mediante consulta ambulatorial ou por telefone, com cada paciente, cuja

finalidade era captar dados da evolução clínica, que informassem, em particular,

sobre possíveis complicações isquêmicas, hemorrágicas ou vasculares.

2.2.1.3 Protocolo medicamentoso após liberação ótima do stent de

Palmaz-Schatz

Obtida a liberação ótima da endoprótese, os pacientes foram mantidos

com o protocolo medicamentoso que incluiu vasodilatadores e agentes

antiagregantes plaquetários.

Na tabela 2, estão esquematizados os medicamentos administrados,

durante toda a fase da internação e os prescritos após a alta hospitalar, para o

implante do stent por esta nova estratégia.

2.2.2 Angiografia coronária quantitativa

O nosso laboratório de cateterismo intervencionista possui dois sistemas

de angiografia quantitativa: on line e off line. O sistema on line foi utilizado

para orientar o intervencionista durante o procedimento, fornecendo, de
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imediato, todas as mensurações diretas solicitadas e, inclusive, a avaliação

final do implante.

O outro sistema, offline, foi empregado para se obterem todos os cálculos

desejados, repetindo-se as mensurações já realizadas na sala de intervenções,

que pudessem atender aos objetivos da presente investigação.

Tabela 2 Protocolo medicamentoso utilizado na presente investigação para a
liberação ótima do stentúe Palmaz-Schatz.

\ . Tempo

Medicamento \^

Aspirina

Ticlopidina

Mononitrato
de

isosorbida

Heparina

Dinitrato
de

isosorbitol

Diltiazem

Véspera

200mg

500mg

NÃO

NÃO

30mg

180mg

Dia
do

implante

200mg

500mg

no laboratório,
no início do
implante e
antes das

mensurações:
20mg por via

intracoronária"

no laboratório,
antes do implante:

10.000 Ul por
via endovenosa

30mg

180mg

Após
implante até a
alta hospitalar

200mg

500mg

NÃO

de 2/94 a 8/94
1.000 Ul/h;4h

após a retirada
do introdutor,
por 24h***_;

após 9/94: NÃO

30mg/dia

180mg/dia

Após a
alta

hospitalar

indefinidamente:
200mg/dia

por 1 mês:
500mg/dia*

NÃO

NÃO

NÃO

por 6 meses:
180mg/dia

* com controles da função hepática e da contagem de piaquetas, a cada 15 dias;
* * com injeções adicionais quando necessário; * * * ajustes de dose, a cada 4 horas,

de acordo com TTPa e para mantê-lo entre 2 e 2,5 vezes o valor padrão
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2.2.2.1 Sistema on line

Todos os implantes das endopróteses coronárias foram efetuados em

laboratórios de cateterismo cardíaco ADVANTX L/C, da General Electric Medicai

Systems, monoplanar, com sistema de imageamento cardiovascular em

múltiplos eixos, dispondo de uma arquitetura e de programas de computação

que possibilitavam a aquisição simultânea ou independente de imagens, em

cineangiografia ou digitalizadas.

Estes equipamentos permitem avaliações quantitativas das imagens

digitalizadas, durante o cateterismo terapêutico, imediatamente após a obtenção

de cada angiograma dos vasos-alvo, com o paciente ainda sobre a mesa de

exames (situação on line) e, como dispõem de um rápido tempo de

processamento, possibilitam decisões intermediárias, além das avaliações

comparativas pré e pós-intervenção percutânea.

Na obtenção da imagem cardíaca e do perfil vascular, procurou-se

visibilizar qualquer posição da árvore coronária livre de distorções

(alongamentos e encurtamentos), mantendo-se o feixe de raios X perpendicular

ao vaso, e promovendo a rotação do arco ao seu redor, para uma representação

precisa da anatomia vascular, baseada na manutenção do isocentro: coração,

mesa e arco.

Esta aparelhagem possui, ainda, para uma boa aquisição e análise de

imagens:

• intensificador de imagem F+ Spec de cinco polegadas, que aumenta

a razão de contraste de pequenas áreas, de 8:1, para 14:1, com a

manutenção de adequada resolução anatômica;

• camera de vídeo EDR + AGC, para redução da saturação e

preservação dos pormenores da imagem;

• sistema de TV de alta resolução com 1024 linhas, para boa visibilização
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também de estruturas diminutas, como de vasos de pequeno calibre e

os guias-metálicos, possibilitando adequada correção interativa, após

detenção automática de bordos;

• monitor de vídeo, com ajustes de brilho e de contraste, para preservar

o contraste de imagem, mesmo em ambientes muito iluminados;

• processador de vídeo digital Pulscan®, para estudos de cineangiografia,

em 30 quadros por segundo, fator importante para boa resolução

temporal.

As imagens foram obtidas em matrizes de 512 elementos de imagem
g

(pixels), por 512 colunas, com densidade 2 tons de cinza e armazenados

num disco que tem capacidade de guardar cerca de 24.000 imagens em tempo

real. Esta capacidade foi útil quando houve necessidade de pós-processamento,

ou seja, obtenção de dados após o término do exame, com o paciente,

freqüentemente, já tendo sido removido para o quarto.

O meio usado para o armazenamento a longo prazo foram as fitas

analógicas, com capacidade de 120.000 imagens, nas quais se gravaram dados

não processados, isto possibilitou a recuperação das imagens, originais, sem

qualquer depreciação de suas características.

2.2.2.2 Sistema offline

O equipamento utilizado foi o CMS-MEDIS, (Cardiovascular Measurement

System) da Medical Imaging Systems, baseado em um microcomputador. Os

quadros selecionados puderam ser adquiridos nos aparelhos de projeção de

cinefilmes de 35 mm e de um conversor análogo-digital de que este sistema

dispõe. Isto permitiu a quantificação a partir de imagens selecionadas e

magnificadas opticamente, não sujeitas a erros pela interpolação automática.
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O monitor do CMS-MEDIS tem resolução espacial idêntica ao sistema on

line utilizado para este estudo (1024 linhas).

2.2.2.3 Cuidados na obtenção das imagens para a seleção de quadros

Entre os fatores que representam fonte de variabilidade e que afetam a

angiografia coronária quantitativa152, buscou-se manter a uniformização dos

aspectos físicos relativos aos raios X, do desempenho do equipamento e do

processamento do filme.

Quanto aos fatores relacionados ao procedimento152 e que pudessem

implicar em variabilidade da qualidade de aquisição de imagem, procurou-se o

posicionamento do intensificador de imagem o mais proximamente possível

da parede anterior do tórax do paciente, evitando-se assim a dispersão do

feixe de raios X. Além disto, opacificou-se o segmento de interesse, com injeções

manuais de contraste iodado, iônico e de baixa osmolaridade, na quantidade

de três a oito mililitros, preferentemente sem regurgitação do excesso do mesmo

na raiz da aorta, buscando-se portanto, a opacificação máxima do segmento-

alvo.

Com o intuito de se avaliarem as características de fluxo, através da lesão,

a filmagem foi sempre prolongada até o momento em que se detectava

opacificação do sistema venoso coronário.

Com referência ao que se relacionava ao paciente, e que pudesse

influenciar a angiografia quantitativa152, três aspectos foram objeto de particular

atenção:

• a escolha das projeções, que levassem em conta a procura da perfeita

exposição da lesão, o que implicava em posicionar o intensificador de

imagem o mais perpendicularmente possível ao eixo longo do vaso;

• o cuidado de se evitar a sobreposição de estruturas, particularmente
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ramos secundários e lesão-alvo, que representassem um fator de

imprecisão na detecção dos bordos, deixando-se o segmento de

interesse no centro do campo de visão, com seu eixo perpendicular

ao ângulo de projeção;

• o uso de vasodilatadores por via intracoronária, para eliminar a

interferência dos efeitos de agentes farmacológicos, que porventura

estivessem em uso e atuassem sobre o tônus vascular.

Além disto, durante a aquisição das imagens, com finalidade de

mensurações pela angiografia quantitativa, o paciente manteve-se em apnéia

e a mesa radiológica sem movimentação.

2.2.2.4 Seleção de quadros e detecção automática de bordos

Tanto para as medidas on line como off line, adotaram-se os seguintes

critérios metodológicos para a escolha de quadros: 1) o quadro em que o

segmento vascular de interesse estivesse bem contrastado; isto era obtido,

freqüentemente, selecionando-se a imagem do segundo ou terceiro ciclo após

a administração de contraste; 2) para evitar artefatos de movimento, a imagem

foi escolhida na diastase ou na fase final da diastole do ciclo cardíaco, momento

em que a movimentação cardíaca é relativamente menor e, portanto, menos

sujeita a artefatos de alterações de posição e da mistura de sangue e contraste,

no interior da luz do vaso; 3) no quadro escolhido o segmento obstruído deveria

ser claramente visível, preferentemente, sem qualquer sobreposição de

ramos152.

Definidos, assim, a projeção, o segmento vascular de interesse e o quadro

específico, foi feita a calibração. Depois disso, o operador selecionou dois pontos

no interior do segmento a ser avaliado: o inicial e o final, que não deviam

coincidir, necessariamente, com o centro do vaso. Estes pontos
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preferencialmente deviam relacionar-se com marcadores anatômicos; este

cuidado deu a certeza de que o mesmo segmento foi medido nos angiogramas

subseqüentes, conforme recomendado pela American Heart Association152.

Em seqüência, o computador determinava uma linha central, o mais

paralelamente possível ao eixo longitudinal do vaso, a partir da qual eram

detectados automaticamente os bordos. Este processo é baseado no algoritmo

de mínimo custo, que determina a variação do perfil da luz entre os dois pontos

selecionados e de modo perpendicular à linha central. A seguir, os bordos

arteriais foram definidos, como a região equivalente à média ponderada da

primeira e da segunda derivadas do brilho da luz, ao longo de toda a região de

interesse. A partir destes dois conjuntos de pontos de contorno do segmento-

alvo (primeira interação), uma nova linha central foi traçada pelo computador.

Repetia-se uma outra e mais exata determinação automática dos bordos, que

foi então a base para as mensurações (segunda interação), com a imagem

magnificada ou não152.

Para efeito de calibração, que precede a detecção dos bordos vasculares,

foi utilizada a porção do cateter, imediatamente anterior ao afilamento distai

(corpo do cateter), praticando-se as mesmas fases discutidas para a detecção

automática de bordos do segmento vascular de interesse. Vale ressaltar que

se utiliza o cateter com contraste em seu interior, não sem antes informar ao

computador o seu diâmetro nominal.

Quando necessário, foi possível, apenas no sistema off line, a interação

manual operador-computador, para eventuais correções dos bordos. Os demais

passos para as mensurações eram idênticos, para os dois sistemas on Une e

off line.

fat. ~. Ü8JM
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2.2.2.5 Mensurações utilizadas

Uma série de medidas foram efetuadas, tendo como base a angiografia

quantitativa pela detecção automática de bordos. Estas mensurações foram

obtidas diretamente, ou foram derivadas das medidas diretas, por meio da

aplicação de fórmulas matemáticas152 (figura 4). São elas:

• Diâmetro de referência proximal (DRp): foi a medida da distância

entre os dois bordos ou contornos, perpendicular à linha central local,

obtida em milímetros, na porção do vaso considerada

angiograficamente normal, distando proximalmente até, no máximo,

dez milímetros da lesão. Evitou-se a presença ou a origem de grandes

ramos, entre o ponto medido como referência e a obstrução. Nos casos

em que a lesão incidiu imediatamente após a origem de um ramo, o

local de origem serviu como referencial.

• Diâmetro de referência distai (DRd): foi o diâmetro igualmente obtido,

em milímetros, distalmente à lesão, até, no máximo, dez milímetros

de distância da mesma, avaliado também numa região considerada

angiograficamente isenta de doença obstrutiva. Procurou-se evitar a

existência de ramos importantes entre a obstrução e o ponto de

medição.

• Diâmetro de referência interpolado (DRi): foi a medida, em

milímetros, calculada automaticamente pelo computador, tendo como

base os diâmetros proximal e distai e a curva de função do diâmetro

de referência do vaso. O DRi foi, sempre que possível (ou seja, em

todas as lesões que não em posição ostial), adotado como valor do

diâmetro de referência (DR) para local da obstrução e escolhido como

base de cálculos. Nas situações das lesões ostiais, sempre se utilizou

para os cálculos o DRd, como DR.
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Figura 4 Exemplo que demonstra as variáveis analisadas, por meio da angiografia
coronária quantitativa pela detecção automática de bordos, e utilizadas
na presente investigação. Foto superior: antes do implante; foto inferior:
após a liberação ótima do stent tie Paimaz-Schatz. Ref.D. = diâmetro
de referência; %D. = porcentual de estenose do diâmetro.
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• Diâmetro mínimo da luz (DML): foi a medida da distância entre os

dois bordos, perpendicular à linha central local, em milímetros, no

ponto de maior obstrução da luz vascular, tendo-se o cuidado de

medi-la na projeção em que o grau de obstrução fosse o maior.

• Estenose do diâmetro em porcentual (grau da lesão) (% ED): foi o

valor calculado pela seguinte fórmula:

DR - DML
%ED= x100

DR

e que expressa, em porcentual, a diferença entre o diâmetro de

referência e o diâmetro mínimo da luz, relacionada ao próprio diâmetro

de referência.

As variáveis: DR, DML e %ED foram medidas em três fases distintas,

denominadas:

-fase A: pré-intervenção;

-fase B: após a liberação inicial do stent,

-fase C: após as insuflações com o balão de alta pressão.

Em cada uma destas fases ou situações, as medidas sempre foram

obtidas logo após o uso, por via intracoronária, de vasodilatador

(nitroglicerina ou mononitrato de isosorbida).

• Extensão da lesão: foi a mensuração, em milímetros, da distância

entre os pontos imediatamente anteriores e imediatamente posteriores

à lesão, considerados angiograficamente isentos de acometimento

ateromatoso. Para o programa de computador utilizado, durante a

varredura entre o ponto em que era medido o DR e a lesão propriamente

dita, o início do ateroma foi estabelecido quando se detectava uma

variação de pelo menos 10% em relação ao DR, nas medidas feitas

em dois pontos seqüenciais.
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• Ganhos parciais (GP): representaram a ampliação, em milímetros,

do diâmetro mínimo da luz do vaso, imediatamente após cada uma

das fases de que se compõe a liberação ótima da endoprótese. Assim,

o GPB.A e o GPC.B foram calculados.

O ganho parcial, denominado GPB_A, representou a ampliação parcial

e inicial do DML, em milímetros, devida à liberação inicial do stent,

antes da expansão adicional e final com o balão de alta pressão. Foi

calculado como a diferença entre os DML, nas fases B e A:

QPB .A = DMLB - DMLA

O ganho parcial, designado GPCB, representou a ampliação parcial e

adicional do DML, em milímetros, devida à expansão final da

endoprótese, com a utilização do balão de alta pressão. Foi calculado

como a diferença entre os DML, nas fases C e B:

GPC.B = DMLC - DMLB

• Ganho imediato (Gl): representou a ampliação completa do diâmetro

mínimo da luz, em milímetros, após a liberação ótima do stent, e pode

ser expresso como a diferença entre o DML pós-procedimento e o

DML pré-intervenção:

GI = DMLC-DMLA

ou como a soma dos ganhos parciais:

Gl = GPB.A + GPC.B

2.2.3 Definições

Sucesso do implante: consistiu em se obter a passagem do balão com o

stent montado pela lesão-alvo, expandi-lo, liberando-se a prótese no local

planejado e conseguindo-se uma lesão residual menor que 50%, pela avaliação

da angiografia coronaria quantitativa com fluxo coronario normal (classe

TIMI-3).
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Liberação ótima: consistiu em se obter, após o sucesso do implante,

expansão adicional da endoprótese, com balão que suportasse pressões altas

(superiores a 12 atmosferas), alcançando-se lesão residual inferior a 10%,

pela avaliação da angiografia coronária quantitativa, mantendo-se o fluxo

coronário normal (classe TIMI-3) e sem dissecções e trombos, nas vizinhanças

do implante.

Sucesso clínico: foi a obtenção, após a liberação ótima da endoprótese,

de boa evolução clínica do paciente tratado, positivando-se que, até a alta,

não tenha havido nenhuma complicação maior relacionada com a intervenção

coronária percutânea de revascularização miocárdica.

Complicações maiores: foram classificados, nesta categoria: o infarto

agudo do miocárdio com onda Q, a necessidade de cirurgia de emergência e o

óbito.

Lesão significativa: foi considerado o porcentual de obstrução da luz do

vaso (% ED) superior a 50%, na avaliação feita pela angiografia coronária

quantitativa e que se acompanhou de testes funcionais positivos para a presença

de isquemia miocárdica.

2.2.4 Análise estatística

Os dados foram apresentados como: valor mínimo, valor máximo, média

aritmética e desvio padrão. Foram calculados intervalos de confiança de 95%

para as variáveis: DMLA, DMLB, DMLC, %EDA, % EDB, %EDC> GPB.A, GPC.B e Gl.

Para a comparação de médias, foram utilizados: o teste t de Student para

dados pareados e o teste não-paramétrico de Wilcoxon para dados pareados,

usando-se o nível de significância: a = 0,01.

O programa SPSS for Windows - release 6.0foi empregado para a análise

estatística153.
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3.1 Características clínicas, angiográficas e técnicas

De 104 pacientes em que se planejou a liberação ótima do stentde Palmaz-

Schatz, foram incluídos, nesta investigação, os 101 casos (97,12%) nos quais

se obteve a liberação ótima de 104 stents, em 101 vasos. A média das idades

destes 101 pacientes foi 58,62 anos (desvio padrão: 10,51 anos; variação:

35 a 84 anos). Oitenta pacientes (79,21%) eram do sexo masculino e 21

(20,79%) do feminino. Vinte deles (19,80%) tiveram infarto do miocárdio prévio

e em 41 (40,59%) já havia sido praticada revascularização do miocárdio, dos

quais, em 21 (20,79%), angioplastia coronária com o balão e, em 20 (19,80%),

cirurgia.

Os fatores de risco para a doença coronária, assim como o quadro clínico

de apresentação destes casos estão expostos na tabela 3. Vale ressaltar que

os 13 pacientes (12,87%) assintomáticos exibiam testes funcionais positivos

para isquemia miocárdica.

Tabela 3 Características clínicas dos 101 pacientes investigados, incluindo fatores
de risco para doença coronária e quadro clínico de apresentação.

Variáveis N° de Casos %

Fatores de Risco

Antecedentes familiares para DCo
Hipertensão arterial
Tabagismo
Dislipidemia
Diabete melito

Quadro Clínico

Assintomáticos
Angina estável
Angina instável
Pós-infarto (3 a 30 dias)

43
67
33
29
18

13
26
52
10

42,57
66,34
32,67
28,71
17,82

12,87
25,74
51,49
9,90

DCo = doença coronária
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Quanto aos dados angiográficos, observou-se que 86 pacientes (85,15%)

tinham lesão significativa de um só vaso da rede coronária; em 11 (10,89%), o

acometimento era biarterial, e em 4 (3,96%) triarterial. O vaso-alvo do

procedimento planejado, assim como a distribuição dos pacientes, conforme a

fração de ejeção do ventrículo esquerdo, estão discriminados na tabela 4.

Tabela 4 Dados angiográficos dos 101 pacientes investigados, incluindo o vaso-
alvo do procedimento e os valores da fração de ejeção.

Variáveis N° de Casos %

Vaso-Alvo

Artérias
Descendente anterior 40 39,60
Coronária direita 35 34,66
Circunflexa 8 7,92

Pontes de veia safena para os territórios da artéria
Descendente anterior ou diagonal 10 9,90
Coronária direita 5 4,95
Circunflexa 3 2,97

Fração de Ejeção (%)

> 55 54 53,47
55 - 45 34 33,66
44-35 12 11,88
< 35 1 0,99

Em 12 pacientes (11,88%) observou-se presença de circulação colateral

para o território irrigado pelo vaso-alvo, sendo que, em todos, era do tipo

intercoronária.

Os implantes dos stentsforam praticados por via femoral direita, utilizando-

se o cateter-guia de Myler ® (tipo Judkins®), em 87 pacientes (86,14%), o de

Amplatz ®, em 12 (11,88%) e o Voda ®, em 2 (1,98%).
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Os tipos de stents implantados e os diâmetros escolhidos destas

endopróteses estão expostos na tabela 5.

Tabela 5 Características dos 104 stents de Palmaz-Schatz implantados nos 101
vasos, dos 101 pacientes estudados.

Variáveis N° de Casos %

Tipo de stent

Coronário
Biliar
Revestido com heparina

Diâmetro nominal do stent (mm)

2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
4,00
4,50

Os stents foram inicialmente liberados, com insuflaçoes de 6 a 10

atmosferas (média: 8,26 atmosferas; desvio padrão: 1,24 atmosferas) e as

características das insuflaçoes adicionais com os balões de alta pressão

encontram-se na tabela 6.

100
3
1

6
6
38
1
32
20
1

96,15
2,89
0,96

5,77
5,77

36,54
0,96

30,77
19,23
0,96
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Tabela 6 Características das insuflações adicionais praticadas com os balões de
alta pressão para a liberação ótima dos stents.

Características
das

insuflações

Diâmetro do BAP (mm)

Pressão (atm)

Número

Tempo total (s)

Min.

3,0

12

1

40

Variação

Máx.

5,0

20

8

240

Média

3,49

16,79

3,39

72,36

DP

0,79

3,11

1,78

36,02

Min. = valor mínimo; Máx. = valor máximo; BAP = balão de alta pressão; DP = d es vi o
padrão; atm = atmosferas; s = segundos.

Notou-se, nos angiogramas pós-liberação ótima dos stents, em 59 casos

(58,42%), a presença de um "degrau", nos limites entre as porções do vaso

não coberta e coberta pelo stent, tanto proximal quanto distalmente (figura 5).

Dois pacientes (1,98%), em que se implantou stent único, um na artéria

descendente anterior outro na coronária direita, exibiram oclusão transitória de

ramos secundários, que reverteu com a administração de vasodiiatadores

intracoronários e não se acompanhou de eventos isquêmicos maiores.
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Figura 5 Exemplos de três pacientes distintos, em que se praticou o implante
ótimo do stent de Palmaz-Schatz. As fotos à esquerda correspondem à
situação pré-intervenção; as fotos à direita relacionam-se à situação pós-
liberação ótima do stent. As artérias tratadas foram, de cima para baixo,
a descendente anterior, a coronáría direita e a circunflexa. Em todos os
casos, nota-se o aspecto "em degrau" (setas), demonstrando, ao final
do implante, que o diâmetro mínimo da luz superou o diâmetro de
referência do vaso-alvo.
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3.2 Resultados da angiografia coronaria quantitativa

Os dados obtidos pela angiografia coronaria quantitativa em relação aos

diâmetros de referência dos vasos tratados, aos diâmetros mínimos da luz

vascular, ao grau de estenose do diâmetro da luz (nos diferentes momentos do

procedimento), e à extensão da lesão-alvo encontram-se expostos na

tabela 7, nas figuras de 6 a 9 e nos anexos de A a C.

Tabela 7 Dados da angiografia coronaria quantitativa, referentes aos diâmetros
de referência, aos diâmetros mínimos da luz e ao grau de estenose do
diâmetro da luz, dos 101 pacientes em que se obteve a liberação ótima
do síent.

Variáveis

Diâmetro de referência (mm)

A

B

C

Diâmetro mínimo da luz (mm)

A

B

C

Grau da estenose do diâmetro da

A

B

C

Extensão (mm)

A

Variação

Min.

2,48

2,40

2,50

0,00

1,39

2,52

luz (%)

52,05

1,60

(-17,00)

1,03

Máx.

5,34

5,00

5,38

1,80

4,20

5,30

100,0

47,31

8,00

21,41

Média

3,43

3,38

3,56

0,66

3,04

3,53

80,21

11,81

0,16

10,39

DP

0,54

0,49

0,51

0,45

0,42

0,56

14,56

7,59

3,45

3,77

IC(95%)

3,33 - 3,54

3,29 - 3,48

3,46 - 3,66

0,58 - 0,76

2,96-3,12

3,42 - 3,64

77,34 - 83,08

10,31 - 13,30

(-0,51 )- 0,85

9,63-11,15

Min. = valor mínimo; Máx. = valor máximo; DP = desvio padrão; IC = intervalo de confiança;
A = pré-liberação do stent, B = pós-liberação do síent, C = pós-balão de alta pressão.
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Porcentual de estenose do diâmetro

Figura 6 Curvas de distribuição de freqüência acumulada do porcentual de
estenose do diâmetro dos vasos dos 101 pacientes tratados com a
técnica de liberação ótima do stent de Palmaz-Schatz. À direita
(vermelho):pré-intervenção; no meio (verde): pós-liberação inicial do
stent, à esquerda (azul-marinho): após o balão de alta pressão.
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Figura 7 Distribuição do diâmetro mínimo da luz (em milímetros), antes da
liberação do stent de Palmaz-Schatz. DP = desvio padrão; N = na de
casos.
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Figura 8 Distribuição do diâmetro mínimo da luz (em milímetros), após a liberação
inicial do stent, antes da utilização do balão de alta pressão. DP = desvio
padrão; N = ns de casos.
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Figura 9 Distribuição normal do diâmetro mínimo da luz (milímetros), após a
utilização do balão de alta pressão, ao final da liberação ótima do stent
de Palmaz-Schatz. DP = desvio padrão; N = ne de casos.
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Não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes entre as

médias de: DRA e DRB; DRB e DRC e DRA e DRC.

As diferenças entre as médias: de DMLA e DMLB, de DMLB e DMLC, de

DMLA e DMLC, de %EDA e %EDB, de %EDB e %EDC e de %EDA e %EDC foram

estatisticamente significantes (p < 0,001).

Os ganhos parciais médios nas dimensões da luz dos vasos tratados

(GPB.A e GPC.B), assim como o ganho imediato médio (Gl) após a intervenção

percutânea ter sido completada, encontram-se na tabela 8.

Tabela 8 Ampliação da luz vascular com o emprego da endoprotese coronária de
Palmaz-Schatz, implantada pela técnica de liberação ótima, expressa
pelos ganhos parciais e imediato.

Ganhos

GPM(mm)

GPc.B(mm)

Gl (mm)

Min.

1,03

0,01

1,54

Variação

Máx.

4,04

2,75

4,43

Média

2,37

0,49

2,85

DP

0,55

0,53

0,64

IC(95%)

2,26 - 2,48

0,38 - 0,59

2,73 - 2,99

Min. = valor mínimo; Máx. = valor máximo;DP = desvio padrão; IC = intervalo de confiança;
GP = ganho parcial; Gl = ganho imediato; A = pré-dilatação do stent, B = pós-liberação
inicial do stent, C = pós-balão de alta pressão.

Observa-se, em relação à média dos ganhos parciais, que o ganho com a

liberação inicial da endoprotese (GPB.A), conferiu um alargamento à luz vascular

de 2,37mm (desvio-padrão: 0,55mm), e que a expansão final da endoprotese

com o balão de alta pressão promoveu um alargamento adicional (GPC.B) da

luz de 0,49mm (desvio padrão: 0,53mm). Esta técnica de liberação ótima do

stent de Palmaz-Schatz produziu, portanto, um ganho imediato médio (Gl) de

2,85mm (desvio-padrão: 0,64mm) em vasos com diâmetro de referência médio

de 3,43mm (desvio padrão: 0,54mm) (figura 10).
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Figura 10 Gráfico demonstrando os ganhos médios obtidos, nesta investigação,
com a técnica de liberação ótima do stent de Palmaz-Schatz, guiada
pela angiografia coronaria quantitativa.
DR = diâmetro de referência médio; DML = diâmetro mínimo da luz médio;
GP = ganho parcial médio; A = pré-implante; B - pós-liberação inicial da
endo-prótese; C = pós-balão de alta pressão; Gl = ganho imediato médio.
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3.3 Evolução Clínica

Todos os 101 pacientes, em que se obteve a liberação ótima das 104

endopróteses coronárias, nos 101 vasos-alvo, permaneceram assintomáticos,

durante a fase de hospitalização, que variou de dois a nove dias (média: 3,54

dias; desvio padrão: 1,94 dias). Dispensou-se a permanência em unidades de

tratamento intensivo.

Não houve nenhuma complicação maior, neste grupo investigado, tais

como: infarto agudo do miocárdio, cirurgia de revascularização miocárdica de

emergência ou óbito. Todos os pacientes mantiveram-se assintomáticos durante

a hospitalização e no primeiro mês de evolução.

Desta sorte, caracterizou-se, nesta amostra, sucesso clínico igual ao

sucesso do implante, com a estratégia de liberação ótima do stentde Palmaz-

Schatz.

Um paciente (0,99%) apresentou hematoma no local da punção femoral,

necessitando de transfusão sangüínea. Não houve complicações vasculares

que necessitassem reparo cirúrgico na via de acesso.

f>aa iütór
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4.1 Considerações preliminares

O tratamento da doença coronária experimentou mudanças relevantes,

nos últimos 20 anos, sendo que a introdução da angioplastia transluminal

coronária teve influência decisiva nestas direções contemporâneas.

Entre as técnicas de angioplastia coronária, os stents representaram um

avanço importante. Sua concepção veio das observações de Dotter sobre a

fragilidade da parede vascular, que o motivaram a idealizar endopróteses, que

promovessem a sustentação da parede do vaso e, com isto, a manutenção da

luz arterial coronária119120.

A partir de meados dos anos oitentas, vários modelos de stents™ e, em

particular, o de Palmaz-Schatz, comprovaram sua eficácia128'130132,

demonstrando, em casos selecionados, melhores resultados que a própria

angioplastia com o cateter-balão137-138.

Entretanto, detectou-se, precocemente, que os implantes destas próteses

acompanhavam-se, num certo porcentual de pacientes, do fenômeno de oclusão

trombótica subaguda. Este evento mostrou ocorrer em cerca de 15% dos casos,

num período de dois dias a duas semanas pós-implante, tendo, como

conseqüência, complicações maiores ou isquêmicas da ordem de 10 a

15o/oi28,i4o | s t o obrigou a que a utilização dos stents, a partir de então, fosse

associada ao emprego de um protocolo de anticoagulação vigoroso e

prolongado (de um a três meses)128130139140.

No entanto, nas experiências subseqüentes, a anticoagulação com o uso

de cumarínicos não conseguiu controlar, de maneira efetiva, a oclusão

subaguda, que se manteve, nas indicações eletivas para o implante do stent

de Palmaz-Schatz, entre 3 a 5% e em níveis ainda mais elevados (10 a 20%),

na situação de implantes de emergência128'129137138140151. Além disto, o emprego
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da anticoagulação se acompanhou de elevação significativa dos índices de

hemorragias e complicações vasculares, em relação àqueles observados com

o emprego da angioplastia com o cateter-balão137-138.

Várias soluções foram, então, propostas para reduzir as complicações

hemorrágicas e vasculares, relacionadas ao uso dos stents associado aos

anticoagulantes, entre elas: seleção mais cuidadosa dos candidatos, tendo

em vista evitar as variáveis associadas à trombose subaguda da prótese e às

complicações hemorrágicas132'140; melhor controle da anticoagulação154-157 e da

hemostasia local158; mudança da via de acesso femoral para a radial159160 e

utilização de cateteres-guias de menor calibre (6F) para o implante161.

Paralelamente a estas perspectivas para a resolução das limitações ao

emprego mais abrangente dos stents, estudos com ultra-som intracoronário,

após a liberação das endopróteses, demonstraram um fato de grande

relevância: a expansão mostrava-se insuficiente, em cerca de 80% dos stents,

a despeito do implante ter sido considerado bem sucedido, do ponto de vista

angiográfico, de acordo com os critérios daquele momento142"144162.

Estas observações sugeriram, então, que a trombose subaguda poderia

ser decorrente mais da expansão incompleta da prótese, causando efeitos

hemodinâmicos negativos, do que devida propriamente à potencial

trombogenicidade intrínseca do metal de que é constituído o stent.

Surgiu, fundamentado neste conceito, o estudo pioneiro de Colombo et

ai.144, que demonstraram que a anticoagulação sistêmica não é necessária,

após a liberação ótima do stent. Isto é, quando a expansão completa e simétrica

da prótese é conseguida, com total aposição das hastes do stent à parede do

vaso-alvo, a trombogenicidade do implante é reduzida significativamente e os

cumarínicos se tomam desnecessários.

Para esta estratégia técnica, os investigadores empregaram balões que

suportam altas pressões (maiores que 12 atmosferas), com o objetivo de
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expandir adicionalmente a endoprótese, após sua liberação inicial, e utilizaram

o ultra-som intracoronário para guiar a adequabilidade desta, assim chamada,

liberação ótima.

Entretanto, o uso do ultra-som intracoronário, para orientar o procedimento,

apresenta alguns inconvenientes. Entre eles: implica na necessidade de pessoal

treinado, impõe a obrigatoriedade de reultrapassagens da lesão-alvo, aumenta

o tempo de execução do implante e acrescenta custos aos do procedimento

como um todo.

O presente estudo foi, portanto, projetado para testar a hipótese de que a

angiografia coronária quantitativa reúne qualidades que a tomam um método

adequado para guiar a liberação ótima e segura das endopróteses coronárias

de Palmaz-Schatz, descartando, assim, a necessidade da anticoagulação, com

os seus inconvenientes.

4.1.1 Angiografia coronária quantitativa para guiar o implante dos stents

A angiografia coronária quantitativa, pela detecção automática de bordos,

teve um enorme impacto na área da cardiologia intervencionista. Este método

suplantou as demais possibilidades de avaliação, ou seja, a visual, a por

compassos eletrônicos e a por densitometria, desde que seus dados apresentam

maior reprodutibilidade, devido a uma menor variabilidade intra e

interobservador163"167. A técnica da densitometria, apesar de atrativa, do ponto

de vista teórico, apresentou diversos problemas, que limitaram seu uso,

particularmente na avaliação dos angiogramas após implante de stents

coronários168169.

Em nosso Serviço, e em nosso meio, a angiografia coronária quantitativa,

pela detecção automática de bordos, foi validada por Pinto et ai.170-171 , que

demonstraram não só a confiabilidade das informações anatômicas obtidas,
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como também as vantagens de seu emprego e a reprodutibilidade de seus

dados, especialmente quando utilizada como meio de avaliação dos resultados

das intervenções percutâneas para revascularização do miocárdio172.

Desde dezembro de 1987, quando foi implantado, no Instituto Dante

Pazzanese de Cardiologia, o primeiro stentde Palmaz-Schatz, no ser humano128,

temos empregado a angiografia coronária quantitativa para avaliação dos

resultados dos implantes das endopróteses coronárias173174.

A angiografia quantitativa on line teve grande utilidade em todas as etapas

do emprego da técnica: inicialmente, reconfirmou a escolha da intervenção e,

durante o procedimento, orientou o intervencionista, em relação ao passo

seguinte e ao julgamento dos resultados intermediários e à definição do

resultado final. Por outro lado, o sistema offline foi aplicado para reavaliar os

resultados conseguidos durante o implante do stent, obtendo mensurações

que nutriram o banco de dados, onde constava a documentação de cada caso

e do qual eram extraídos os valores para comparação com os estudos

angiográficos subseqüentes e para outras investigações e pesquisas.

Estes dois sistemas, on line e off line, têm mostrado equivalência em

relação às suas avaliações175177 e são precisos, o suficiente, para detectar

diferenças muito pequenas do diâmetro mínimo da luz e do grau de

estenose165178. Por estas razões, as variáveis obtidas das mensurações

offlinelêm sido aquelas utilizadas na maioria dos estudos sobre intervenções

percutâneas113'116'137'138-179'180, assim como na presente investigação.

Neste contexto de precisão e fidedignidade de mensurações, apoia-se a

grande utilidade da angiografia coronária quantitativa, como guia da estratégia

de liberação ótima das endopróteses coronárias com os balões de alta pressão.
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4.2 Análise dos resultados da presente investigação

4.2.1 Análise angiográfica quantitativa

Diversos autores defendem o uso rotineiro do ultra-som142-144, na avaliação

final do implante das endoproteses coronárias. Entendem que a liberação ótima

do stent, ou seja, aquela em que a expansão é completa, simétrica, com

aposição perfeita das hastes da prótese à parede do vaso, só pode ser

aquilatada pelo ultra-som e não pela avaliação angiográfica, que poderia

conduzir a erros na interpretação. De fato, os critérios angiográficos, então

usados, para definição do sucesso da liberação dos stents eram insuficientes,

pois não levavam em conta as concepções atuais de busca da perfeição técnica

que se traduz por ganhos imediatos acentuados do diâmetro mínimo da luz,

ganhos tais que o levam a níveis de equivalência ao diâmetro de referência do

vaso-alvo.

Além do mais, muitos autores usavam critérios baseados na avaliação

visual semiquantitativa dos angiogramas coronarios e nos aspectos qualitativos

do resultado (características do fluxo coronário e presença ou não de dissecção

ou trombos)141.

A presente investigação, fundamentada nos conceitos atuais de liberação

ótima dos stents, empregou a angiografia coronária quantitativa pela detecção

automática de bordos como guia no emprego da técnica. Os resultados

alcançados e mensurados demonstraram fatos de grande relevância estratégica

e que lhe conferem, desta sorte, alta posição hierárquica neste campo da

cardiologia intervencionista.

Se não, vejamos: a análise dos nossos resultados demonstrou que a

insuflação do balão complacente, em que o stent é montado, resultou num

alargamento médio da luz vascular, à altura da lesão-alvo de 2,37 mm (desvio
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padrão: 0,55 mm) (tabela 8, anexos B e C). Vale ressaltar que este aumento

médio do diâmetro mínimo da luz, obtido apenas na primeira fase de liberação

da prótese, em nossa casuística, eqüivaleu aos ganhos globais e finais (de

1,75 mm a 2,57 mm) conseguidos e publicados por importantes autores, com

o emprego eletivo do stent de Palmaz-Schatz, de 1992 a 1994129.130,148,149

(tabela 9).

Tabela 9 Publicações, entre 1992 e 1994, relativas aos dados da angiografia
coronária quantitativa com o implante convencional do stent de Palmaz-
Schatz, em situações eletivas.

Autor

Kuntz148

Carrozza130

Kimura149

Savage129

Mês/Ano

6/92

8/92

6/93

11/94

DR
(média/DP)

3,35 / 0,31

3,40 / 0,62

3,4/0,6

3,08 / 0,50

Dados da Angiografia Quantitativa

DML pré-stent
(média/DP)

0,81 / 0,6

0,77 / 0,54

0,8 / 0,4

0,80 / 0,39

DML pós-stent
(média/DP)

3,38 / 0,62

3,42 / 0,61

2,9 / 0,4

2,55 / 0,49

(mm)

Gl
(média/DP)

2,57 / 0,77

2,65 / NR

2,2/0,5

1,75/NR

DR = diâmetro de referência; DML = diâmetro mínimo da luz; Gl = ganho imediato;
NR = não relatado

Estes investigadores129-130148'149 consideraram tais resultados satisfatórios,

preconizaram o uso de anticoagulantes em todos os casos, conforme os critérios

vigentes na época, e realizaram inúmeras observações conceituais e clínicas,

a curto e a longo prazos, sobre o emprego de stents, na prática médica.

Contudo, segundo o nosso protocolo, buscamos ainda expansões

adicionais da endoprótese, mediante a insuflação do balão não complacente

que suporta altas pressões (maiores que 12 atmosferas), por tempo, sempre

que possível, prolongado (igual ou superior a 60 segundos). Tivemos o cuidado
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de praticar a insuflação deste balão, ao longo de todo o stent, não ultrapassando

os limites da prótese, à busca, portanto, de sua expansão completa e simétrica,

com boa aposição das hastes à parede vascular, sem lesar as adjacências nos

limites do stent, garantindo boas vias de entrada e de saída para o fluxo

coronário.

Esta segunda etapa da liberação conferiu então, de acordo com os dados

da angiografia quantitativa, um alargamento adicional médio da luz vascular

de 0,49 mm (desvio padrão: 0,53 mm), representando um acréscimo de 17,19%

ao ganho inicial com a liberação do ste/Hconferindo, portanto, uma ampliação

global da luz vascular de 2,85 mm (desvio padrão: 0,64 mm)(tabela 8). Além

disto, implicou numa redução adicional média de 14,55% do grau de obstrução

da luz, alcançando o objetivo de se atingir lesão residual menor que 10%, ou

preferentemente ausência de lesão remanescente.

Portanto, ambas as etapas do implante do stent esta investigação

(liberação inicial e expansão adicional), foram guiadas, com segurança e

precisão, pelos dados da angiografia coronária quantitativa, que pôde detectar

variações pequenas (da ordem de centésimos de milímetros) do diâmetro da

luz do vaso, à altura da lesão tratada pelo stent (anexo B).

Este poder de detectar, ao longo de toda a prótese, mínimas variações do

diâmetro da luz, devidas à ação do balão de alta pressão, confere à angiografia

quantitativa capacitação semelhante à demonstrada pelo ultra-som

intracoronário que, em outras experiências142144, foi capaz de obter

mensurações de pequeno porte, nesta segunda fase do implante ótimo. Esta

virtude categoriza a angiografia quantitativa como método adequado para

qualificar a liberação como ótima e descartar a necessidade de anticoagulação

sistêmica.

De fato, os dados quantitativos de pequena monta, como é o caso das

variações de centésimos de milímetros entre a liberação inicial da prótese e a
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expansão final, podem passar despercebidos pela avaliação visual166, que se

configurou como sendo insuficiente para distinguir a liberação convencional

das endopróteses, daquela chamada ótima142144, em várias experiências.

Este valor que a angiografia coronária quantitativa passa a adquirir, frente

às presentes verificações, não elimina de todo a importância dos dados

qualitativos, extraídos da análise da angiografia convencional. Observações

como características do fluxo, presença ou ausência de dissecções e de trombos

e evidência do aspecto "em degrau", (figura 5), nos limites do stent, são

complementares às mensurações da angiografia digital e, no conjunto,

proporcionaram uma avaliação global dos predicados, que a nova estratégia

de liberação dos stents promove.

Neste estudo, o fluxo classe TIMI-3 e a ausência de dissecções ou de

trombos nas cercanias ou à altura das próteses foram observados em todos os

casos, para o preenchimento do critério de liberação ótima. Já a presença do

aspecto "em degrau", nos limites do stent, não foi critério obrigatório para

classificar o implante como ótimo; mas, observável em 58,42% dos casos deu

a certeza de que o diâmetro mínimo da luz, nestes pacientes, ultrapassou o

diâmetro de referência do vaso-alvo.

A utilização isolada do critério qualitativo da presença do "degrau" poderia

implicar num superdimensionamento rotineiro do balão final, inadequado para

a segurança da intervenção e associado a rupturas coronárias, entre 1 a 1,5%

dos casos, e eventos isquêmicos, durante o procedimento, entre 5,5 e 6% dos

pacientes144. A preferência pelos critérios quantitativos assegura a liberação

ótima, ao mesmo tempo que, pelo uso de balões finais de tamanho apropriado

(relação diâmetro médio do balão e diâmetro de referência médio do vaso

igual a 1,1 para 1) (tabela 6), evita as complicações mencionadas.
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4.2.1.1 Angiografia quantitativa versus ultra-som

Estudos com ultra-som intracoronário142"144 demonstraram que este método,

pela sua visão tomográfica da secção transversal e por ser capaz de

mensurações precisas, diferentemente dos critérios da angiografia

convencional, foi hábil para detectar mudanças finais da luz vascular, que, a

despeito de relativamente pequenas (em média de 0,5mm), em comparação

ao ganho inicial, tiveram impacto clínico importante. Ou seja, quando verificadas,

puderam influenciar favoravelmente a decisão de se abolir a anticogulação

sistêmica, sem implicar em aumento de eventos isquêmicos na evolução.

A angiografia coronária quantitativa, nesta investigação, mostrou virtude

semelhante, detectando mudanças pequenas do diâmetro da luz do vaso, mas

que mostraram ser fundamentais, do ponto de vista evolutivo, como se verá na

seção 4.2.2. Sua incapacidade de abordar radialmente a anatomia vascular,

visibilizando a placa de ateroma, os componentes da parede do vaso e os

limites entre estas estruturas, não pareceu essencial nem para as tomadas de

decisão, durante o implante, nem para a melhora da liberação, no sentido de

torná-la ótima. Foi suficiente, para isto, a abordagem planar da silhueta da luz

vascular.

Ainda que uma investigação comparativa, entre as duas metodologias,

seja desejável, desde já se pode afirmar, frente às observações do presente

estudo, que há fundamentos que justificam o emprego da angiografia coronária

quantitativa pela detecção automática de bordos, como útil para guiar a liberação

ótima dos stents, garantindo eficiência e segurança, semelhantes às que os

outros métodos quantitativos têm comprovado.
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4.2.2 Evolução clínica após a liberação ótima do stentúe Palmaz-Schatz

A técnica de implante dos stents de Palmaz-Schatz, promovendo a

liberação ótima da prótese, teve, neste grupo estudado, uma tradução clínica

muito importante. Não houve, nesta série, evidências de oclusão aguda ou

subaguda do stent, quer na fase hospitalar, quer no primeiro mês de evolução.

Além do mais, não se verificaram infartos, hemorragias maiores,

necessidade de cirurgia de emergência, reparos vasculares ou transfusões

sangüíneas, e todos os pacientes exibiram ótima evolução clínica, até os 30

dias desta investigação.

Esta observação contrasta com os resultados publicados, recentemente,

com o implante desta mesma prótese, utilizando-se a técnica convencional, ou

seja, sem expansões adicionais com o baião de alta pressão. Assim, Kimura et

ai.149, em 99 pacientes tratados, observaram 4,1% de complicações maiores e

Savage et ai.129, em 300 casos consecutivos, verificaram 4,7% de fenômenos

de trombose do stent, ocorridos, em média, 5 dias (desvio padrão: 3 dias) após

o implante.

Nestas duas casuísticas mencionadas129149, houve, respectivamente, 6,2%

e 3,4% de infartos com onda Q, que não ocorreram na presente investigação.

As complicações hemorrágicas e vasculares, observadas em 36 (16%)

dos 220 pacientes tratados por Carrozza et ai.130 e, em 31 (10%) dos 300

casos de Savage et ai.129, não foram verificadas em nenhum paciente deste

estudo.

Estes dados clínicos demonstraram que a nova técnica de implante dos

stents, com liberação ótima, aumenta a segurança da intervenção, reduzindo

a um mínimo a morbidade e a mortalidade associadas a ela. Além disto, agiliza

a alta hospitalar (ocorrida em média de 3,5 dias, neste estudo), não só pelo

menor índice de complicações maiores, como também porque o protocolo de
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antiagregantes não implica nos controles laboratoriais rigorosos e repetidos,

que a anticoagulação sistêmica impõe.

Nenhuma análise de custos foi aqui praticada. Entretanto, é razoável

deduzir-se por uma redução dos mesmos, tendo em vista:

• a não utilização do ultra-som intracoronário como método-guia da

intervenção;

• ausência de complicações isquêmicas e vasculares maiores;

• ausência de reparos cirúrgicos na via de acesso;

• necessidade reduzida de exames laboratoriais, durante a internação;

• inexistência de procedimentos de revascularização miocárdica

complementares;

• dispensa de unidade de cuidados intensivos e

• menor tempo para a alta hospitalar.

Análises adicionais de custos seriam de grande interesse, para avaliar a

relação custo-efetividade dos stents, liberados otimamente, tendo como

método-guia a angiografia coronária quantitativa.

4.3 Perspectivas

Editoriais recentes139141, contemporâneos às publicações dos dois grandes

ensaios clínicos, que compararam a angioplastia com o balão e o stent de

Palmaz-Schatz (STRESS137 e BENESTENT138), alertaram para alguns

problemas, em relação ao implante das endopróteses coronárias.

O primeiro deles diz respeito à incidência preocupante de trombose

subaguda e das complicações isquêmicas, hemorrágicas e vasculares que

resultam em hospitalizações prolongadas, novas intervenções, além de riscos

e custos adicionais.
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O segundo aspecto mencionado foi o que se relaciona à evolução tardia,

em particular à capacidade de os stents manterem, a longo prazo, os resultados

favoráveis observados nos primeiros meses após o implante, quando

demonstraram menor incidência de reestenose que a angioplastia com o cateter-

balão.

Além do mais, estes editoriais discutiram a questão da hiperplasia intimai,

que tem se mostrado mais expressiva com o uso do stent, como conseqüência

do maior dano vascular causado pelo implante da endoprótese que pelo cateter-

balão.

Estes pontos abordados são, em realidade, também motivos de interesse

da comunidade científica envolvida na aplicação dos stents como técnica

alternativa à cirurgia para revascularização miocárdica.

Em parte, estes questionamentos começam a ser respondidos com a

emergência de soluções já testadas por vários investigadores, utilizando

técnicas e critérios de observação distintos.

O presente estudo insere-se neste contexto de soluções emergentes, pois

demonstrou que um só método, ou seja, a angiografia quantitativa, é capaz de

promover e guiar a liberação ótima do stent, controlando a oclusão subaguda

e suas conseqüências. Estas mesmas observações foram obtidas por outros

autores, empregando diferentes técnicas adjuntas à angiografia, tais como o

ultra-som intracoronário142"144 ou angioscopia181182, como guia para o implante.

Além disto, os pesquisadores do grupo BENESTENT realizaram cuidadosa

análise da evolução clínica de todos os pacientes envolvidos no ensaio e

verificaram, num prazo mínimo de um ano, que os resultados precoces se

mantêm tardiamente183. Igual conclusão, em estudos seriados ao longo de três

anos, foi relatado pelo grupo do Hospital Kokura, no Japão184, respondendo ao

quesito sobre a capacidade das endopróteses sustentarem o resultado

observado ao final do primeiro semestre de evolução.
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Estão em andamento outras importantes pesquisas, objetivando o

aperfeiçoamento dos resultados, considerando-se o alto potencial desta

endoprótese, no tratamento das obstruções coronárias. Destacam-se os stents

revestidos com substâncias antitrombina, motivo de investigação do estudo

BENESTENT-II, que utiliza a prótese coberta com heparina. Este ensaio clínico,

após a fase piloto, que recrutou 200 pacientes, evidenciou resultados ainda

superiores aos do BENESTENT138, quanto aos níveis de oclusão subaguda

(0% versus 3,7%, respectivamente) e de reestenose (13% versus 22%,
*

respectivamente) , em virtude da característica de tromborresistência e de

redução da resposta proliferativa intimai, conseqüentes à liberação local de

heparina.

Outros protocolos terapêuticos associados ao emprego dos stents, tais

como o uso de inibidores plaquetários mais potentes (inibidores da glicoproteína

MB / Mia), ou de outras drogas antitrombinas (hirudina e hirulog), eventualmente

podem ter um papel ainda maior no controle da hiperplasia intimai e

conseqüentemente na redução adicional dos índices de reestenose, devendo

ser objeto de investigações futuras.

Todo este processo evolutivo de indagações e respostas, à busca do

benefício clínico máximo da revascularização miocárdicacom ostentde Palmaz-

Schatz, parece estar muito próximo da solução, desde que as conquistas já

alcançadas, com o implante ótimo da prótese, categorizam-na como a técnica

"divisora de águas" da cardiologia intervencionista.

SOUSA, J.E.M.R. Coronary stenting without anticoagulation. [Apresentado ao
Is Congresso da Sociedade Latinoamericana de Cardiologia Intervencionista.
São Paulo, Brasil, 1995].



5 CONCLUSÕES
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Os resultados da presente investigação permitem as seguintes conclusões:

1) A angiografia coronária quantitativa, pela detecção automática de

bordos, é um método efetivo para promover, guiar e definir a liberação

ótima da endoprótese de Palmaz-Schatz;

2) A angiografia coronária quantitativa, definindo a liberação como ótima,

é suficiente para descartar a necessidade de uso de anticoagulantes

após o implante, e para garantir uma evolução hospitalar com

incidências muito baixas de eventos isquêmicos, hemorrágicos ou

vasculares;

3) A angiografia coronária quantitativa, guiando a liberação ótima do stent

de Palmaz-Schatz, fundamenta critérios de dispensa de unidade de

tratamento intensivo, após o implante, e possibilita a alta hospitalar

precoce.



6 ANEXOS



Anexo A Relação dos 101 pacientes investigados, constando o número de cada
caso, as iniciais de seus nomes e os diâmetros de referência (DR), em
milímetros, nas fases: A = pré-implante do stent de Palmaz-Schatz;
B = após a liberação inicial da endoprotese e C = pós-expansão final
com o baião de alta pressão.

70

Número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Iniciais

EC
MM

JAST
JR

BRF
FC

JRL
SS
AC
AA

AGA
DV

JEW
ATC
AOG
MDC
GG
JAS

MLPV
JDA
AFG
JRC
FBV
DF

CBF
MRF
ABV
MRB

MJMM
LA
UC
JB
AS

DRA

3,50
3,69
3,65
4,03
3,59
3,75
3,61
3,66
3,86
4,10
3,43
3,45
3,12
5,16
3,87
3,60
2,80
4,00
3,60
3,20
3,18
3,90
3,80
2,60
3,57
2,58
3,42
2,97
2,98
3,00
3,02
3,65
3,72

DRB

3,58
3,85
3,60
4,00
3,50
3,40
3,50
3,60
3,80
4,00
3,30
3,40
3,00
5,00
3,70
3,50
2,90
4,10
3,60
3,20
3,35
3,88
3,50
2,80
3,40
3,06
3,32
2,90
2,90
3,05
3,20
3,40
3,50

DRC

3,53
4,00
3,50
4,02
3,60
3,70
3,61
3,66
4,00
3,90
3,70
3,61
3,29
5,18
4,00
3,70
3,15
3,80
3,50
3,50
3,50
4,20
3,56
3,60
3,61
3,38
3,20
3,05
2,91
3,20
3,16
4,26
4,01



Anexo A (continuação).
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Número

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Iniciais

ACS
FC
OP

SPM
GB
VB
LJS

EMSN
AV
DA
JL

DBF
AR
ISO
EOS
AP

MJFR
EDJ
AJS
HS

NEAB
SVRR

RR
TFN
JPS
NC
NZ

JAOS
NRL
ENV
JK

FXF
SA

JDP
NS
AC

DRA

4,50
4,39
5,34
4,57
3,71
4,01
3,65
3,36
3,20
3,02
3,27
4,91
3,45
3,24
3,60
3,78
3,31
3,04
2,93
3,75
3,82
3,66
3,50
4,51
3,65
3,00
2,68
3,30
2,48
4,03
3,14
3,13
3,26
2,88
2,85
3,60

DRB

4,50
4,00
5,00
4,30
3,50
4,00
3,50
3,30
3,22
3,00
3,10
4,65
3,42
3,20
3,40
3,55
3,22
3,10
2,85
3,70
3,80
3,45
3,62
4,50
3,58
3,05
2,65
3,20
2,40
4,08
3,04
3,08
3,10
2,80
2,80
3,50

DRC

4,50
4,60
5,38
4,35
3,98
4,26
4,20
3,35
3,27
3,49
3,53
5,20
3,50
3,37
3,41
3,75
3,61
3,05
3,02
3,84
3,80
3,48
3,68
4,48
3,64
3,10
2,70
3,40
2,50
4,10
3,11
3,10
3,39
3,09
2,85
3,83



Anexo A (continuação).
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Número

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Iniciais

EMC
JAV

JMBL
AD

LMB
AY

ERA
NUBC
AVF
FFS

JMML
CG
ALS

MJFA
FSR
AAS

SLWM
JD

AJMS
JCV
APS
EAP
AH
LET
SS
SM
FR

PRS
CGN
MPS

RSCM
AJB

DRA

3,80
3,01
3,41
3,05
3,01
3,35
3,04
3,44
3,47
3,04
3,24
3,70
3,40
2,80
2,76
3,41
3,54
4,35
3,40
3,16
3,12
3,03
2,80
3,21
3,05
3,06
2,88
3,52
3,41
3,08
2,84
2,90

DRB

3,10
3,00
3,40
3,00
3,08
3,34
2,90
3,50
3,30
3,01
3,32
3,60
3,30
2,85
3,00
3,20
3,35
4,30
3,38
3,15
3,17
3,00
3,08
3,20
3,05
3,20
2,82
3,50
3,30
3,30
2,86
2,90

DRC

3,78
3,03
3,42
3,21
3,10
3,53
2,90
3,51
3,70
3,03
3,50
3,61
3,47
3,01
3,10
3,45
3,55
4,50
3,56
3,00
3,22
3,54
3,10
3,30
3,00
3,46
2,91
3,48
3,35
3,42
2,90
3,01



Anexo B Relação dos 101 pacientes investigados, constando o número de cada
caso, as iniciais de seus nomes e os diâmetros mínimos da luz (DML),
em milímetros, nas fases: A = pré-implante do stentde Palmaz-Schatz;
B = após a liberação inicial da endoprotese e C = pós-expansão final
com o balão de alta pressão.

73

Número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Iniciais

EC
MM

JAST
JR

BRF
FC

JRL
SS
AC
AA

AGA
DV

JEW
ATC
AOG
MDC
GG
JAS

MLPV
JDA
AFG
JRC
FBV
DF

CBF
MRF
ABV
MRB

MJMM
LA
UC
JB
AS

DMLA

1,64
0,23
1,32
0,47
0,84
0,38
0,22
0,50
0,32
0,58
1,14
0,22
0,29
0,94
1,31
0,40
1,00
1,50
0,90
1,04
0,99
1,60
1,77
0,99
0,21
0,80
1,64
0,08
0,82
0,67
1,03
1,08
0,55

DMLB

3,50
3,74
3,50
3,65
3,30
3,00
3,40
3,36
3,59
3,50
3,10
2,79
2,80
3,00
2,90
3,00
2,75
3,51
2,85
3,00
3,00
3,69
2,80
2,50
2,75
2,84
3,13
2,48
2,50
2,90
3,10
3,25
3,00

DMLC

3,51
3,98
3,54
4,00
3,53
3,67
3,58
3,55
3,96
3,65
3,70
3,60
3,28
5,27
4,01
3,50
3,20
3,69
3,40
3,50
3,55
4,20
3,45
3,70
3,56
3,39
3,22
3,09
3,01
3,15
3,15
4,30
4,09



Anexo B (continuação)
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Número

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Iniciais

ACS
FC
OP

SPM
GB
VB
LJS

EMSN
AV
DA
JL

DBF
AR
ISO
EOS
AP

MJFR
EDJ
AJS
HS

NEAB
SVRR

RR
TFN
JPS
NC
NZ

JAOS
NRL
ENV
JK

FXF
SA

JDP
NS
AC

DMLA

0,16
0,14
1,32
0,30
0,17
1,50
0,22
0,48
1,30
0,32
0,80
0,95
0,22
1,03
0,88
0,60
0,22
0,90
0,31
0,23
0,68
0,44
0,73
1,12
0,78
0,41
0,17
0,53
0,23
1,80
0,18
0,53
0,35
0,15
0,81
0,57

DMLB

4,20
3,70
4,00
3,80
3,40
3,75
2,80
3,00
2,60
2,70
3,00
2,45
2,72
2,75
2,60
3,15
3,12
2,98
2,60
3,20
3,75
3,33
3,42
3,70
3,35
2,79
2,50
3,00
2,40
3,40
2,84
2,79
3,00
2,50
2,77
3,10

DMLC

4,51
4,57
5,30
4,35
4,14
4,31
4,26
3,43
3,46
3,41
3,46
5,20
3,59
3,49
3,32
3,45
3,54
3,00
3,02
3,70
3,87
3,49
3,59
4,48
3,51
3,00
2,74
3,57
2,52
4,18
2,93
3,30
3,54
3,16
2,79
3,79



Anexo B (continuação).
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Número

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

iniciais

EMC
JAV

JMBL
AD

LMB
AY

ERA
NUBC
AVF
FFS

JMML
CG
ALS

MJFA
FSR
AAS

SLWM
JD

AJMS
JCV
APS
EAP
AH
LET
SS
SM
FR

PRS
CGN
MPS

RSCM
AJB

DMLA

0,22
0,16
1,27
0,08
0,70
0,65
0,40
0,85
0,81
0,37
0,69
0,32
0,67
0,26
0,58
0,73
0,40
1,46
0,86
0,52
0,33
0,21
0,00
0,40
0,27
1,40
0,47
0,40
1,56
0,29
0,31
0,86

DMLB

3,30
2,50
2,80
2,65
2,70
3,29
2,84
3,00
2,90
2,79
3,15
3,10
2,60
2,61
2,71
2,60
3,20
3,00
3,10
2,80
2,80
2,85
2,90
2,80
1,39
2,80
2,60
2,75
3,06
2,97
2,60
2,61

DMLC

3,82
3,11
3,40
3,24
3,00
3,53
2,90
3,48
3,70
2,89
3,44
3,52
3,40
3,09
2,98
3,36
3,42
4,38
3,45
3,00
3,08
3,50
3,20
4,05
2,85
3,23
2,91
3,59
3,10
3,49
3,01
2,82



Anexo C Relação dos 101 pacientes investigados, constando o número de cada
caso, as iniciais de seus nomes e os ganhos parciais (GP) e imediato
(Gl), em milímetros. A = pré-implante do stent de Palmaz-Schatz;
B = após a liberação inicial da endoprotese e C = pós-expansão final
com o balão de alta pressão.
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Número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

iniciais

EC
MM

JAST
JR

BRF
FC

JRL
SS
AC
AA

AGA
DV

JEW
ATC
AOG
MDC
GG
JAS

MLPV
JDA
AFG
JRC
FBV
DF

CBF
MRF
ABV
MRB

MJMM
LA
UC
JB
AS

GP

1,86
3,51
2,18
3,18
2,46
2,62
3,18
2,86
3,27
2,92
1,96
2,57
2,51
2,06
1,59
2,60
1,75
2,01
1,95
1,96
2,01
2,09
1,03
1,51
2,54
2,04
1,49
2,40
1,68
2,23
2,07
2,17
2,45

GPCB

0,01
0,24
0,04
0,35
0,23
0,67
0,18
0,19
0,37
0,15
0,60
0,81
0,48
2,27
1,11
0,50
0,45
0,18
0,55
0,50
0,55
0,51
0,65
1,20
0,81
0,55
0,09
0,61
0,51
0,25
0,05
1,05
1,09

GPOA

1,87
3,75
2,22
3,53
2,69
3,29
3,36
3,05
3,64
3,07
2,56
3,38
2,99
4,33
2,70
3,10
2,20
2,19
2,50
2,46
2,56
2,60
1,68
2,71
3,35
2,59
1,58
3,01
2,19
2,48
2,12
3,22
3,54



Anexo C (continuação)
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Número

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Iniciais

ACS
FC
OP

SPM
GB
VB
LJS

EMSN
AV
DA
JL

DBF
AR
ISO
EOS
AP

MJFR
EDJ
AJS
HS

NEAB
SVRR

RR
TFN
JPS
NC
NZ

JAOS
NRL
ENV
JK

FXF
SA

JDP
NS
AC

GP*A

4,04
3,56
2,68
3,50
3,23
2,25
2,58
2,52
1,30
2,38
2,20
1,50
2,50
1,72
1,72
2,55
2,90
2,08
2,29
2,97
3,07
2,89
2,69
2,58
2,57
2,38
2,33
2,47
2,17
1,60
2,66
2,26
2,65
2,35
1,96
2,53

GPC-B

0,31
0,87
1,30
0,55
0,74
0,56
1,46
0,43
0,86
0,71
0,46
2,75
0,87
0,74
0,72
0,30
0,42
0,02
0,42
0,50
0,12
0,16
0,17
0,78
0,16
0,21
0,24
0,57
0,12
0,78
0,09
0,51
0,54
0,66
0,02
0,69

GPCA

4,35
4,43
3,98
4,05
3,97
2,81
4,04
2,95
2,16
3,09
2,66
4,25
3,37
2,46
2,44
2,85
3,32
2,10
2,71
3,47
3,19
3,05
2,86
3,36
2,73
2,59
2,57
3,04
2,29
2,38
2,75
2,77
3,19
3,01
1,98
3,22



Anexo C (continuação).
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Número

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Iniciais

EMC
JAV

JMBL

AD
LMB
AY

ERA

NUBC
AVF

FFS
JMML

CG
ALS

MJFA

FSR
AAS

SLWM

JD
AJMS
JCV

APS
EAP

AH
LET
SS
SM
FR

PRS
CGN
MPS

RSCM

AJB

GP. A

3,08
2,34
1,53
2,57

2,00
2,64
2,44

2,15

2,09
2,42

2,46
2,78

1,93

2,35

2,13
1,87

2,80
1,54
2,24

2,28
2,47
2,64

2,90

2,40
1,12

1,40
2,13
2,35

1,50
2,68

2,29

1,75

GPC.B

0,52

0,61
0,60

0,59

0,30
0,24
0,06

0,48

0,80
0,10

0,29
0,42

0,80

0,48
0,27
0,76
0,22

1,38
0,35

0,20
0,28
0,65

0,30

1,25
1,46
0,43
0,31
0,84
0,04
0,52
0,41
0,21

GPCA

3,60
2,95
2,13
3,16
2,30
2,88
2,50
2,63
2,89
2,52
2,75
3,20
2,73
2,83
2,40
2,63
3,02
2,92
2,59
2,48
2,75
3,29
3,20
3,65
2,58
1,83
2,44
3,19
1,54
3,20
2,70
1,96
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SUMMARY



SUMMARY

Among the advances in the treatment of coronary artery disease, balloon

angioplasty has an established role. However, this technique presents

limitations, particularly acute vessel occlusion and late restenosis. New coronary

treatment devices, stents amid them, arouse expectation, as a possible way to

overcome these flaws. In two randomized trials, stents were superior to balloon

angioplasty, presenting better target lesion revascularization and lower restenosis

rate. Nonetheless, one sixth of the stent patients showed subacute stent

thrombosis and significant bleeding and vascular problems. The latter were

due to vigorous and prolonged systemic anticoagulation therapy. Subsequently,

a new concept emerged in the stenting technique: optimal implantation with

additional high pressure balloon inflation after stent delivery, guided by

intracoronary ultrasound. Consequently, systemic anticoagulant agents proved

unnecessary, and there was a reduction of ischemic and hemorrhagic

complications as well as hospitalization time and costs, p i i s study examines

whether a single method, quantitative coronary angiography with automated

edge detection, could efficiently guide optimal stent liberation, assuring good

clinical results and eliminating the need for anticoagulation therapy. This

investigation includes 101 patients with optimal implantation of 104 Palmaz-

Schatz stents. Their mean age was 58.62 years and 79.2% were male. Most of

them presented unstable angina (61.39%) and had single vessel disease

(85.15%). The treated vessel was the left anterior descending artery in 39.60%;

the right coronary artery in 34.66%; the left circumflex artery in 7.92% and

saphenous vein grafts in 17.82%. The mean reference diameter of the target

vessel was 3.43mm. Each implantation comprehended two phases: initial stent

liberation and additional high pressure balloon inflation, guided by quantitative



coronary angiography. Arterial quantification showed an important increase in

the mean luminal diameter (p<0.001), characterized by an immediate gain of

2.37 mm [standard deviation (SD): 0.55 mm]. Quantitative angiography permitted

to identify a further gain in the luminal diameter following the high pressure

balloon inflation, of 0.49 mm (SD: 0.53 mm). Therefore, the total mean immediate

gain was 2.85 mm (SD: 0.64 mm). The mean diameter stenosis changed from

80.21% (SD: 14.56%) to 11.81% (SD: 7.59% — p<0.001) after initial stent

delivery; and to 0.16% (SD: 3.45% — p<0.001), after high pressure balloon

inflation. Quantitative coronary angiography performed detailed measurements

of the minimal caliber variations along the entire prosthesis due to the

high pressure balloon inflations, similarly to the intracoronary ultrasound. This

guided the optimal stent implantation and helped the clinical management of

these cases. In this series, even maintained only under antiagregant agents,

no patient presented major ischemic complications and only one (0.99%) had a

hemorrhage in the puncture site that required blood transfusion. The mean in-

hospital stay was 3.54 days (SD: 1.94 days). Therefore, the results of this

study allow to conclude that: 1) Quantitative coronary angiography with

automated edge detection was capable of detecting minimal changes in the

luminal diameter due to the high pressure balloon inflation and could define

stent implantation as optimal; 2) Quantitative coronary angiography allowed to

safely avoid systemic anticoagulation and its complications; 3) This method is

an efficient and safe way to orientate optimal implantation of the Palmaz-Schatz

stent, eliminating the drawbacks of other imaging techniques. J


