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Prezados Colegas:

o ponto de encontro da Cardiologia intervencionista da América latina 

é o congresso SolACi, o qual, além de servir como foco de reunião para 

colegas e amigos, é a nossa mais importante vitrine, onde são apresen-

tados os mais recentes avanços em dispositivos que estão sendo desen-

volvidos no nosso continente e no mundo, os casos de maior desafio do 

nosso continente e os resultados dos nossos diferentes centros em vários 

tópicos. Além disso, conta com a valiosa participação dos convidados 

internacionais que acrescentam ao Congresso um valor extra. 

É tal o desenvolvimento que resulta difícil poder abranger tudo o que a 

América latina mostra no período de tempo que dura o congresso. É 

para nós, como grupo editorial, um orgulho mostrar alguns dos aspectos 

relevantes que foram desenvolvidos neste congresso, não por isso, os que 

por espaço editorial que não foram descritos, deixam de ter a importância 

que representaram e, portanto, são parte fundamental do desenvolvimento 

do congresso. A imagem que como Comunidade Médica é oferecida ao 

mundo está alinhada com o desenvolvimento e as inovações técnicas e 

tecnológicas. Neste contexto, a Cidade do México como cenário repre-

senta um bom exemplo do que queremos divulgar. 

Neste boletim abrangeremos 4 tópicos importantes: vamos começar com 

o segmento de tratamento endovascular da patologia da aorta torácica 

onde mostramos extratos das participações do Dr. oscar Mendiz, do Dr. 

Hugo londero, do Dr. Guering eid-lidt e minha, onde foram incluídos 

diferentes aspectos do tratamento em casos complexos; a utilidade da 

EDITORIAL > Highlights SOLACI-
      SOCIME 2015

Estimados colegas,

Dr. Félix Damas de los 
Santos
inst. Nacional de Cardiología 
ignacio Chávez, México. 
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avaliação por imagem; os resultados do tratamento endovascular dos aneurismas e a tomada de decisão nos 

casos de dissecção tipo B não complicada. o Dr. Gabriel Maluenda participou da sessão de complicações 

em tAVR e nos mostra o essencial da palestra sobre Prevenção do Bloqueio AV: “Como prevenir e tratar”, do 

Dr. Alexis Gómez Anaya. A seguir, o Dr. Mauricio Cohen e o Dr. Fernando Cura nos mostraram de maneira 

didática como prevenir as complicações dos acessos vasculares e os vazamentos paravalvulares. 

Finalmente, o Dr. leandro Martínez Riera nos mantém informados sobre as novas tecnologias nos Stent coro-

nários, onde participaram os Doutores Daniel Zanuttini, luis A. iñigo Garcia, Alfredo Gómez Jaume. Nesta 

sessão, por motivos óbvios, não podemos deixar de mencionar os últimos resultados dos Scaffolds bioabsor-

víveis: consecutivamente trataram de excelente maneira partes inovadoras sobre polímeros bioabsorvíveis e 

bioestáveis e resultados de plataformas inovadoras como aquelas bioinertes ou dedicadas ao tratamento de 

bifurcações. 

Uma participação especial, contribuição que agradecemos muito, destacamos o grande esforço nesse sen-

tido do Dr. Mario Araya Hormazábal, que de forma ampla e clara retomou os temas dos fundamentos dos 

auxiliares diagnósticos de imagem e avaliação funcional invasiva no tratamento das bifurcações. 

Não deixa de ser um evento esperado cada ano comparecer ao nosso congresso SolACi e esperamos que 

o que foi apresentado aqui represente apenas uma pequena parte da informação valiosa, da atualização 

e do intercâmbio de experiências que o Congresso SolACi México 2015, em parceria com tCt, ofereceu 

para toda a América latina. 

Vamos nos deleitar com a leitura. 

Dr. Félix Damas de los Santos
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No longo prazo, o sucesso da terapia endovascular na 

patologia aórtica depende, em grande parte, da “selagem” 

efetiva do pescoço proximal, para assim excluir efetivamente 

o aneurisma e evitar vazamentos internos tipo i e do uso de 

dispositivos com fixação para evitar a migração. 

As limitações gerais dos sistemas de endoprótese atuais 

incluem>: um pescoço curto (<15 mm, abdominal < 20 

mm torácica), angulações do pescoço > 40º, presença de 

trombo mural no pescoço, diferenças de diâmetros referên-

cia proximal e distal, o comprometimento de ambas ilíacas, 

aneurismas toracoabdominais e justa-renais. Por outro lado, 

um pescoço curto e o comprometimento da subclávia são as 

causas mais comuns que limitam o sucesso de um teVAR. 

Nesta situação, a primeira opção terapêutica será cobrir 

a subclávia estendendo o sítio de ancoragem. Quando a 

cobertura envolve além da subclávia esquerda, o tratamento 

híbrido surge como una opção adequada.

Vários registros, incluindo de Patrick Bergeron com 25 pa-

cientes, em 2006, a Bockler, em 2010, com 40 pacientes, 

mostram a factibilidade do tratamento híbrido em suas 

diferente variantes em pacientes com dissecção aórtica com 

mortalidades que oscilam entre 8 e 10%, com trombose da 

luz falsa de 95,6%. também foi levada em consideração 

a abordagem do arco 100% por via endovascular como 

foi descrito por Frank, criada em 2007, por via retrógrada 

com punção de artéria carótida interna. 

os aneurismas toracoabdominais, os aneurismas com com-

prometimento justa-renal e com pescoços hostis são outros 

dos grandes desafios pela complexidade de seu tratamento, 

e a evolução que os dispositivos estão tendo. existem rela-

tórios de tratamento híbrido com revascularização cirúrgica 

visceral ou tratamento endovascular completo, com próteses 

fenestradas e ramificadas. o uso de próteses fenestradas 

por grupos especialistas reporta uma mortalidade de 2% 

após 30 dias em uma metanálise que incluiu 660 pacientes, 

a) tratando anatomias complexas com teVAR e eVAR
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publicada em 2012. (Figura). No entanto, a probabilidade 

de vazamentos internos tipo 1 continua sendo uma limitação 

importante destas próteses, além de seu prolongado tempo 

de fabricação e o alto custo.

Figura. Meta-análise de 11 estudos: Mortalidade após 30 dias, 660 procedimentos.

Br J Surg 2012,99:152

os conceptos básicos dos cortes em uma posição fixa da 

tomografia convencional até a tomografia multicorte, são 

necessários para a formação do cardiologista na avaliação 

das síndromes aórticas agudas. o processamento do vo-

lume adquirido mediante as projeções de máxima intensi-

dade (MIP “Maximun Intensity Proyection”), a reconstrução 

multiplanar em 3D (3D MPR), e a reconstrução multiplanar 

curva 3D (3D Curve MPR), além de obterem uma melhor 

qualidade diagnóstica, permitem medir diâmetros e longi-

tudes dos segmentos aórticos para definir as dimensões da 

endoprótese a ser utilizada.

As imagens de reconstrução em 3D oferecem ferramen-

tas mais acadêmicas e informativas para o paciente 

que diagnóstico. 

b) o valor da imagem da tomografia computada de alta 
resolução no diagnóstico e detecção de complicações em 
pacientes com síndrome aórtico agudo.
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A tomografia computadorizada multicorte não somente 

disponibiliza o diagnóstico e classifica a síndrome aórtica 

aguda, mas também determina o sítio de entrada funda-

mental para a estratégia e o prognóstico, sendo este o 

objetivo inicial da terapia endovascular. o diâmetro do 

aneurisma quando está associado com a síndrome aórtica 

aguda e o comprometimento vascular dos ramos viscerais 

que nascem da falsa luz com sua consequente recuperação 

após terapia endovascular, também são determinados com 

precisão por este método. 

A estratificação por grupos de risco também é determi-

nada por este método; por exemplo, a permeabilidade, 

a trombose parcial ou a trombose completa da falsa luz 

é fundamental no aspecto prognóstico e nesse sentido a 

tomografia disponibiliza mais informações que a angiogra-

fia, sabendo que o incremento na mortalidade reportada 

por tsai e colaboradores chega quase a 30% no grupo de 

trombose parcial da falsa luz.

As imagens sugestivas de iminência de ruptura, como uma 

úlcera penetrante de aorta torácica rota a mediastino, com 

hematoma periaórtico e imagens heterogêneas dentro do 

hematoma sugerem a iminência de ruptura (Figura). Nos 

casos mais complicados, podemos observar derrame pleu-

ral bilateral como sinal de ruptura de aorta contida. 

Não podemos deixar de lado a utilidade das imagens no 

seguimento, em particular, com muita maior superioridade 

da angiotomografia sobre a angiorressonância devido a 

que na antirressonância o artefato criado pelos segmen-

tos metálicos da endoprótese limitam a capacidade de 

diagnóstico.

tC en el diagnóstico de sindrome aórtico agudo: Anatomia: signos de ruptura inminente

Úlcera penetrante de Aorta rota no mediastino. 

Hematoma periaórtico
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c) A reparação endovascular é indicada no caso de 
dissecção tipo B não complicada?

A apresentação clínica é o critério inicial para decidir o 

tratamento das dissecções do tipo B. entre elas, 78,1% se 

apresentam como não complicadas, das quais é possível 

discernir entre os preditores clínicos e angiográficos que 

apoiem o tratamento endovascular deste tipo de pacientes. 

o diâmetro da aorta torácica descendente superior a 40 

mm em pacientes com dissecção Stanford B é um preditor 

de progressão da doença. em 2013, o registro de Fattori e 

colaboradores de dissecção aórtica tipo B concluiu que, no 

seguimento após um ano, não houve diferença no diâme-

tro da aorta no tratamento endovascular em comparação 

com o tratamento clínico, mas após 5 anos o diâmetro da 

aorta no grupo de tratamento médico foi significativamente 

superior a 40 mm, o que foi um preditor de ruptura no 

longo prazo. existe uma relação diretamente proporcional 

entre o incremento do diâmetro da aorta e o incremento 

do diâmetro da luz falsa. em 2007, Song demonstrou que 

a sobrevida livre de eventos após 8 anos é inferior a 25% 

no grupo com diâmetro de luz falsa superior a 22 mm 

comparado com 90% naqueles com diâmetro menor a 22 

mm. outros parâmetros como a velocidade de dilatação 

da luz falsa superior a 4 mm/ano, a área máxima de luz 

falsa (> 922 mm2), o diâmetro máximo do sitio de entra-

da (> 10 mm) e localização do sitio de entrada (proximal 

ou não, externo ou convexo em comparação com interno 

ou côncavo), número de sítios de entrada (somente 1 em 

comparação com nenhum ou mais de 2) e a trombose 

parcial da luz são outros parâmetros a serem considerados 

para decidir o tratamento dos pacientes com dissecção não 

complicada. A síndrome de Marfan é uma variável clínica 

que prediz sobrevida como demostrou evangelista em 

2012, onde a proporção de risco para a mortalidade da 

Síndrome de Marfan é de 3,6 (1,6-8,1) p= 0,001, sendo 

que 70% dos pacientes com o diagnóstico morreram após 

10 anos de seguimento. 

Agora que a combinação de dois preditores angiográficos 

como é demonstrado no gráfico resultam uma ferramenta 

melhor para tomada de decisões descrita por Mauri já com 

bastante antecipação, onde o diâmetro da aorta < 40 mm 

e a luz falsa fechada, determinam uma sobrevida livre de 

eventos de quase 90%, ao contrário da diferença do diâme-

tro da aorta > 40 mm e luz falsa permeável determinam a 

sobrevida livre de eventos somente de quase 30%. 
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Por estes motivos, podemos determinar que catalogar 

uma dissecção tipo B como não complicada, não a exclui 

de toda possibilidade de ser beneficiada pelo tratamento 

endovascular, pelo contrário, existem muitas oportunidades 

de melhorar a sobrevida nesta população de pacientes. 

 

Fatores preditores de progressão da doença durante a fase aguda

Akira Marui et al. Circulation. 1999;100:ii-275-ii-280

Ainda não existem modificações recentes quanto às indi-

cações nas diretrizes para o tratamento endovascular dos 

AAt, considerando-se indicação classe iia nível de evidencia 

B tratar por via endovascular aos aneurismas maiores a 5,5 

cm. isso se baseia em que os aneurismas maiores a 6 cms 

têm uma taxa de ruptura, dissecção ou morte de 14,1 %. 

em termos globais, a razão de probabilidade de terapia en-

dovascular no ponto final de morte após 30 dias é de 0,44 

(0,33-0,58) comparada com a do tratamento cirúrgico, na 

metanálise de 2010, com 5888 pacientes. esta diferença 

persiste embora com menor peso estadístico após 1 ano. 

os resultados da curva de aprendizagem se refletem no 

d) Resultados de teVAR em aneurisma de aorta torácica (AAt)
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J thorac Cardiovasc Surg 2011; 142:587-94. 

registro da experiência após 10 anos reportada pelo Hos-

pital da Universidade da Pensilvânia em 2011, onde a taxa 

de vazamentos internos na coorte inicial era de 17,2% e na 

parte final de 10%, a mesma curva é expressa na taxa de 

complicações nos acessos vasculares reduzindo-se a 6,4% 

quando inicialmente era de aproximadamente 13,8%. 

É claro que o contexto clínico é muito importante na pro-

cura de resultados favoráveis com a terapia endovascular, 

comparando-o com a cirurgia especificamente no AAt roto. 

A mortalidade intra-hospitalar e após 30 dias é de 45,6% 

no tratamento cirúrgico em comparação com 28,4% no 

tratamento endovascular, quando o cenário é o aneurisma 

intacto, a mortalidade é de 6,1% (teVAR) em comparação 

com 7,1% (Qx) p= 0,07.

o procedimento, em si mesmo, como o planejamento e 

o resultado, muda quando o aneurisma envolve completa 

ou parcialmente o arco. A conquista da denominada zona 

“0” do arco aórtico requer o uso de outras opções como 

as próteses fenestradas, que mesmo quando a mortalidade 

operatória é baixa, se associam com taxas de isquemia 

medular de 8%, mas ainda a taxa de vazamentos internos 

é alta atingido 32%, associando-se com o crescimento do 

aneurisma em 11%, reportado por Kurimoto, em 2015, com 

a limitante de que se trata de um grupo pequeno (n=37). 

os resultados encontrados das próteses ramificadas na 

maior revisão sistemática, publicada em 2012, enquanto 

isso, mostram taxas de sucesso técnico que oscilam entre 

83,5 e 100%. infelizmente, as complicações neurológicas, 

paraplegia ou vazamentos internos continuam estando 

presentes. existem, além dessas, outras opções como é 

o tratamento híbrido que até o dia de hoje é o que más 

tem sido avaliado encontrando resultados comparáveis 

com as opções mostradas previamente, mas requerem 

realização de dois procedimentos. As opções podem ser 

muito variadas: revascularizações cirúrgicas totais de vasos 

supra-aórticos ou até revascularizações cirúrgicas parciais 

com o arremate da revascularização completa feito por 

via endovascular. 

o tratamento endovascular da patologia de aorta torácica 

tem evoluído e a amplitude de opções terapêuticas torna 

factível a terapia endovascular nos diferentes cenários. 
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Foi estabelecido que a compressão e dano do sistema 

excito-condutor determinado pela prótese percutânea é a 

causa subjacente ao bloqueio AV relacionado com o tAVi. 

A compressão do His Purkinje sob o septo membranoso, 

localizado entre o seio não coronariano e coronariano 

direito é a estrutura habitualmente danada.

De maneira consistente, ao longo dos diferentes estudos, o 

implante de prótese auto- expansível está associado a maior 

risco de bloqueio AV e necessidade de MP definitivo que 

as próteses de balão expansível. No estudo ‘Choice’, que 

comparou aleatoriamente o uso de uma prótese e de outra, 

identificou uma necessidade de implante de MPD de 17% 

para prótese Sapien e de 38% para a prótese CoreValve™ 

(p=0.0001).

os principais preditores de necessidade de MPD peripro-

cedimento foram bem identificados em diferentes análises, 

as quais incluem a presença de BCRD pré-existente, a 

profundidade do implante > 6 mm e uma prótese auto-

expansível CoreValve™. (Figura)

a) Prevenção do Bloqueio AV: Como prevenir e tratar.

2) CoMPliCAÇÕeS eM tAVi: 
CoMo eVitÁ-lAS e CoMo tRAtÁ-lAS 
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A incidência das temidas complicações vasculares foi des-

crita entre 4,3% a 15% nos dias iniciais do tAVi. o estudo 

PARtNeR demonstrou como a incidência de complicações 

vasculares maiores tinha relação direta com o prognóstico 

e a mortalidade pós tAVi. Diferentes séries clínicas demons-

traram como a taxa de complicações vasculares se reduz 

com maior experiência dos operadores e da tecnologia 

disponível. 

Com certeza a prevenção das complicações vasculares é 

o segredo. esta se baseia em:

Um planejamento e valoração detalhada dos acessos •	

de maneira não invasiva. Neste sentido, a avaliação 

dos acessos por tomografia é hoje o padrão para sua 

valoração. Cabe colocar a ênfase em identificar os 

diâmetros menores dos vasos, o grau de calcificação e 

de tortuosidade.

técnica e manipulação do acesso vascular. Na •	

Universidade de Miami, todo acesso por punção é 

realizado com guia de ultrassom.

Fechamento percutâneo e técnicas de proteção •	

percutânea do acesso principal (técnica de ‘cross-

over’) para casos de risco. Neste sentido, o fechamento 

percutâneo parece ter vantagens sobre o acesso 

cirúrgico em pacientes selecionados, ao encurtar a 

recuperação do paciente e associar-se a uma menor 

taxa de transfusões.

Com certeza é esperável que a taxa de complicações vascu-

lares reduza mais e mais devido à melhoria tecnológica, a 

redução no tamanho dos dispositivos e a maior experiência 

dos operadores.

b) Complicações Vasculares no tAVi- Como preveni-las?

A prevenção desta complicação depende principalmente 

da eleição de uma prótese de tamanho adequado para 

a anatomia do anel aórtico, pretender uma posição mais 

bem ‘alta’ do implante e, idealmente, um dispositivo re-

posicionável que permita ajustar uma posição sub-ótima. 

Apesar da literatura atual não ser totalmente precisa nas 

indicações de MPD, são indicações indiscutíveis de neces-

sidade de MPD, do BAV completo e do BAV de segundo 

grau Mobitz ii.
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A definição atual VARC-2 estabelece como critério de se-

veridade de um vazamento paravalvular (PV) uma extensão 

circunferencial da área regurgitante ao Doppler-cor >30% 

junto a vários outros critérios adicionais como um eRo> 

0,30 cm2 em presença de insuficiência persistente holodias-

tólica. Adicionar critérios funcionais, medíveis no laboratório 

como o índice de insuficiência aórtica – [(Pressão de fim de 

diástole aórtica – pressão de fim de diástole Vi)/ pressão 

sistólica aórtica] – superior a 25 é um forte indicador de 

severidade da insuficiência aórtica (iA).

Foi estabelecida uma função de prognóstico do grau da 

iA pós tAVi. em diferentes estudos ficou estabelecido que 

aquelas iA significativas, chamem-se moderadas a severas, 

impactariam na mortalidade afastada. As taxas atuais de iA 

significativas são mais baixas. Após um ano de seguimento 

do estudo Pivotal CoreValve nos eUA, reportou uma incidên-

cia de iA moderada de 5,2% e a severa de 1,3%. (Figura)

É particularmente importante estabelecer o mecanismo que 

produz a iA paravalvular visando entender como preveni-la 

c) Vazamentos paravalvulares: Como preveni-los e como tratá-los?
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e trata-la adequadamente. Basicamente esta pode ocorrer 

por 3 razões: condições do anel aórtico (anel muito assimé-

trico e/ou calcificado), prótese valvular subdimensionada e 

por mal posição do implante (muito alto ou muito baixo).

Nesse sentido, conclui-se que o segredo na prevenção do 

vazamento PV é uma detalhada valoração do anel antes do 

implante, visando escolher o tamanho adequado da prótese 

e planejar de maneira minuciosa da intervenção.

Quando ocorre vazamento PV de moderado a severo, é 

estabelecido que esta tem que ser tratada, o tratamento 

deve estar orientado para corrigir a causa. isso é, se existe 

sub-expansão do dispositivo (por prótese pequena ou cálcio 

severo) é razoável uma pós-dilatação mais agressiva. Se a 

causa for um dispositivo implantado muito baixo ou muito 

alto, o razoável é implantar um segundo dispositivo.

Cabe destacar que o desenvolvimento de novos dispositi-

vos, que já estão ou logo estarão disponíveis, contempla 

a introdução de elementos específicos em seu design para 

a prevenção de vazamentos PV. Por outro lado, aqueles 

totalmente reposicionáveis terão uma grande vantagem em 

termos de poder corrigir uma má posição não desejada.
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A angioplastia coronária enfrentou diferentes desafios com 

o passar do tempo. o surgimento de novas tecnologias 

melhorou os resultados. 

Hoje, os scaffolds bioabsorvíveis são uma realidade. 

o sistema de suporte vascular bioabsorvíveis liberador de 

everolimus (BVS, Abbott Vascular, Santa Clara, Califórnia, 

eUA) está constituído por um sistema de liberação Multi-link, 

um scaffold totalmente metabolizável de ácido poli-l-láctico 

(PllA), um polímero biodegradável (PDllA) formado pelos 

dois isômeros do ácido láctico (D e l-lactida) e everolimus 

como droga, na mesma carga que o stent XieNCe V (libe-

ração de 80% após 28 dias). isso deriva uma reabsorção 

total após 18 a 24 meses.

o componente básico do scaffold foi sendo desenvolvido e 

mudando, com modificações no design do esqueleto e no 

processo de fabricação (BVS 1.0 e 1.1) sem mudanças no 

material, espessura dos stents e o tempo total de absorção. 

este desenvolvimento foi acompanhado de um programa, 

denominado ABSoRB, que tem atualmente mais de 15.000 

pacientes inscritos. A coorte A do ensaio clínico ABSoRB 

avaliou a segurança e eficácia do BVS 1.0 em 30 pacientes 

com uma única lesão coronária simples.

os pontos finais clínicos (morte cardíaca, infarto de mio-

cárdio e revascularização da lesão culpada guiada por 

isquemia) foram avaliados após 30 dias, 6 e 9 meses e, 

depois, anualmente por 5 anos. Foi utilizada ecografia in-

tracoronária (iVUS), histologia virtual (HV) e tomografia de 

coerência óptica (oCt) para a avaliação morfológica. 

os resultados mostraram uma taxa de MACe guiado por 

isquemia após 5 anos de 3,4% (2 mortes não cardíacas e 

um infarto não Q) com ausência de trombose do dispositivo, 

bioreabsorção dos struts poliméricos demostrado com iVUS 

e oCt, com a factibilidade de utilizar estudos de imagens 

não invasivas como angiotomografia multicorte para avaliar 

a permeabilidade.

a) A prática contemporânea em intervenções Coronárias 
com scaffolds bioabsorvíveis

3) NoVAS teCNoloGiAS eM SteNtS 
CoRoNÁRioS
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A restauração da vasomotilidade e a função endotelial em 

alguns pacientes, com baixos índices de recoil agudo e tar-

dio e aumento da luz entre os 6 meses e 2 anos, tornaram 

prometedor este dispositivo.

Assim, depois deste estudo foram levantadas as seguintes 

vantagens potenciais: Diminuiriam a trombose intrastent 

tardia e muito tardia; reduziriam o tempo de tratamento 

antiagregante dual; restaurariam a vasomotilidade local; 

permitiriam uma melhor visualização da lesão tratada com 

imagens não invasivas como a MSCt durante o seguimento; 

facilitariam a realização de novos procedimentos de revas-

cularização, já seja com AtC ou CRM; sem aprisionamento 

permanente do ramo lateral, nas bifurcações, pelos struts 

do stent. Afirmando desta forma o paradigma da “terapia 

de restauração vascular”.

Com o objetivo de melhorar a força radial dos struts, foi 

desenhada uma nova versão do dispositivo, o BVS 1.1. 

Para avaliar a segurança e desempenho foi realizado o 

ensaio multicêntrico ABSoRB B. este estudo, prospectivo 

de um ramo, incluiu 101 pacientes com um máximo de 2 

obstruções de novo, de < 14 mm de longitude com se-

guimento angiográfico, iVUS, iVUS-HV e oCt. os pontos 

finais foram os mesmos que no ABSoRB A. 

Após três anos não houve mortes cardíacas, embora tenham 

sido informados 3 infartos e 7 pacientes com revasculari-

zação da lesão culpada (tlR) guiada por isquemia (MACe 

total 10 pacientes) sem casos de trombose do dispositivo.

o Dr. Zanuttini continuou a exposição mencionando 

o estudo ABSoRB eXteND que ampliou a experiência 

destes stents a outras geografias, lesões mais complexas, 

utilizando próteses mais longas ou utilizando o overlap. 

os resultados clínicos de 450 pacientes após 12 meses 

mostraram um MACe de 4,2% com um tlR de 1,8% e 

trombose de 0,9%.

estes resultados levaram a um estudo prospectivo, multi-

cêntrico e randomizado comparando o BVS com o stent 

metálico liberador de everolimus XieNCe (ABSoRB ii). Seus 

pontos finais primários foram relacionados com a avaliação 

da vasomotilidade e o diâmetro luminal mínimo a três anos. 

os pontos finais clínicos, definidos como a combinação de 

morte, infarto e qualquer tipo de revascularização não mostrou 

diferenças entre os pacientes submetidos ao stent XieNCe em 

comparação com BVS (9,1% em comparação com 7,3%).

tampouco houve diferenças significativas nos índices de 

trombose definitiva ou provável tanto aguda, subaguda 

como tardia, levando em conta que, em total, houve 3 

pacientes (0,6%) com eventos trombóticos no ramo BVS e 

não houve pacientes com trombose do stent metálico.

Consequentemente, em 2015 foi publicado em eurointer-

vention os aspectos técnico/práticos para levar em conta 

quando se coloca um scaffold bioabsorvível, destacando-se 

a importância do uso das imagens endovasculares para 

determinar diâmetro do vaso pré-procedimento e aspectos 

anatômicos como a expansão e a posição pós-procedimen-

to visando obter resultados adequados.
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o expositor apresentou a seguir alguns resultados dos 5 

registros de BVS no mundo real apresentados todos em 

2014 com um total de 2206 pacientes e seguimento entre 6 

e 12 meses. Destacando-se a presença em alguns trabalhos 

como o GHoSt-eU Registry com 1189 pacientes em 10 

centros europeus, uma trombose de 2,1% após 6 meses, 

70% deles dentro dos 30 dias, e um escasso uso de iVUS 

e oCt em um 14,4% e 13,8%, usando a pós-dilatação só 

em 47% com um tVR de 4,4%. 

estes resultados foram atribuídos a aspectos técnicos como 

a incompleta aposição, falta de expansão e presença de 

dissecção não detectada. 

Assim, o apresentador fez especial referência aos dados 

de seu centro comparando-os com os diversos registros 

e a importância do uso de imagens tanto do oCt como 

iVUS para a guia de implante dos scaffolds bioabsorvíveis, 

propondo uma crítica no nível de evidência atual das guias 

internacionais para a utilização de iVUS.

Finalmente se destacou que, quando usamos scaffolds bio-

absorvíveis, devemos preparar as lesões (invertendo tempo 

e esforço), com um dimensionamento adequado do vaso 

(QCA, oCt/iVUS) pré-intervenção, insuflação lenta (1 atm 

/ 2 seg), após dilatar com balões não complacentes, com 

especial cuidado se for requerida a superposição em vasos 

pequenos (<3,0 mm)

os DeS reduzem a reestenose e a revascularização da lesão 

culpada, com o surgimento nos últimos anos de um novo 

conceito, a trombose tardia e a muito tardia. 

esse último causou como consequência uma prolongada 

dupla terapia antiplaquetária, com problemas de intolerân-

cia, sangramento, e necessidade de suspensão antes das 

intervenções, além de seu custo.

A trombose tardia provavelmente seja devida a fatores mul-

tifatoriais que podem se dividir em fatores dependentes do 

paciente, como a resistência a antiplaquetários, as falhas no 

acatamento do tratamento e a complexidade da lesão. Alguns 

dependentes do procedimento são a inflamação induzida 

pelo polímero, e sua falta de biocompatibilidade, além da 

tardia endotelização dos struts. 

b) Stent liberador de fármacos, comparação entre polímeros 
bioestáveis em comparação com biodegradáveis 
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os polímeros biodegradáveis são de três tipos: o l-isômero 

do ácido polilático (P-l-A), a mescla do l e D isômero (P-

Dl-A) ou a combinação de monômeros de ácido polilático 

e glicólico (P-l-GA)

o P-l-A que possui o orsiro, (duração <2 anos); o P-Dl-A 

que contém o BioMatrix e Nobori (duração 9m-1 ano) e o 

P-l-GA que contenha o stent Synergy (duração entre 3 e 9 

meses).

As primeiras séries apresentadas de stents liberadores de 

placlitaxel com polímeros biodegradáveis datam de 2005, 

quando já demostravam completa bioaceitabilidade e ausên-

cia de dano ao corpo humano.

No ACC de 2011, aparecem trabalhos demostrando a não 

inferioridade ao comparar stents liberadores de paclitaxel 

com e sem polímero biodegradável. 

em sua apresentação, o Dr. Íñigo-Garcia destacou um ensaio 

comparando stents liberadores de everolimus com polímero 

bioestável com stents liberadores de sirolimus e polímero 

biodegradável, com seguimento a mais de 18 meses e pontos 

finais primários avaliando trombose do stent. 

os resultados da análise clínica mostraram que o stent libe-

rador de sirolimus com polímero biodegradável proporciona 

um bom perfil de segurança e eficácia. 

Podendo representar uma solução à trombose tardia do 

stent.

o grupo de Patrick Serruys avalia esta linha de pensamento 

com trabalhos com seguimento após 4 anos que demostram 

menores taxas de trombose e tlR comparando stents com 

polímero biodegradável versus bioestável.
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os stents coronários diferem entre si baseando-se na sua 

composição, habilidade para liberar fármacos ou sua 

capacidade para reabsorver-se, assim existem diferentes 

tipos de stents, metálicos, liberadores de fármacos, scaffolds 

bioabsorvíveis e os chamados stent bioativos (aço inoxi-

dável, coberto de titânio com óxido nítrico) que resistem 

à corrosão, facilita a endotelização e reduz a adesão e 

agregação das plaquetas.

o objetivo do estudo titAN_AMi é avaliar o compor-

tamento do stent titAN 2 em pacientes com síndrome 

coronário agudo, em termos de eventos cardíacos maiores, 

com menores restrições nos critérios de exclusão que nos 

estudos randomizados.

este registro incluiu pacientes com infarto agudo de miocár-

dio com e sem elevação do St (SCAeSt e SCASeSt) em 23 

centros de espanha. os pontos finais primários foram morte 

cardíaca, reinfarto não fatal, trombose stent (definitiva ou 

provável) e revascularização da lesão tratada. 

os secundários foram eventos após 30 dias e comparação 

de eventos entre SCAeSt e SCASeSt.

c) Registro multicêntrico titAN: Resultados após 12 meses
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Uma lesão em bifurcação é o estreitamento de uma artéria 

coronária localizada adjacente ou com o comprometimento 

da origem de um ramo lateral significativo, definido como 

“um ramo que não se quer perder no contexto global de 

um paciente em particular”.

A dificuldade no tratamento de uma bifurcação radica em: 

Diferenças nos padrões anatômicos de estenose (distribuição 

da placa), variações no diâmetro e ângulo de cada um dos 

ramos, a deformação do stent com interrupção do cobrimen-

to farmacológico, incremento no tempo de procedimento e 

risco de trombose.

Assim, a angioplastia nesta situação foi considerada tecni-

camente difícil e historicamente foi associada com menores 

taxas de sucesso e piores resultados clínicos. 

As bifurcações que respeitam a origem do ramo lateral 

são denominadas simples e, muitas vezes, é suficiente com 

implantar um stent no ramo principal. As bifurcações com-

plexas são aquelas nas quais a porção proximal, a distal, 

ou ambas, e o ramo lateral estão envolvidos.

A abordagem com um stent no ramo principal, ou stenting 

do mesmo mais o ramo lateral, ainda está em discussão, 

a evidência disponível apoia a estratégia de stent em vaso 

principal com stent provisional do ramo lateral. 

Há seis ensaios randomizados, cada um utilizando diferentes 

técnicas, que compararam ambas as estratégias usando stents 

liberadores de fármacos. Cinco destes ensaios não informaram 

diferenças significativas entre ambas as estratégias.

d) estudos randomizados com stent BioSS liM® dedicado a 
bifurcações
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Foram incluídos 1066 pacientes com SCA, dos quais 83,8% 

foram SCAeSt e 16,2% SCASeSt entre fevereiro de 2011 

e maio de 2012.

os resultados com relação às caraterísticas do procedi-

mento foram: Presença de trombo em 80,3% dos casos de 

SCAeSt, realizando-se trombectomia em 71,7% e stenting 

direto em 73,9%. 

o uso de clopidogrel como antiplaquetário, além da aspiri-

na, foi de 95,7% e 98,3% nos grupos com e sem elevação 

do St respectivamente.

No grupo SCAeSt, o tempo porta-balão global foi de 

105 min, sendo de 93 minutos em casos de angioplastia 

primaria, e tempos significativamente maiores nos casos de 

angioplastia facilitada e de resgate.

o evento combinado MACe após um ano foi de 8,3% 

(8,4% para SCAeSt e 8,1% para SCASeSt). A trombose 

do stent definida ou provável para ambos os grupos foi 

de 2,5% (2,8% para SCAeSt e 1,8% SCASSt) e a taxa de 

revascularização da lesão alvo foi de 3,5% nos pacientes 

com elevação do St

estes dados mostram um bom resultado agudo do stent 

titAN2 em contexto de infarto agudo de miocárdio, com 

alta taxa de implante direto, fluxo tiMi final bom, e índices 

de trombose do stent (definitiva ou provável) após um ano, 

similar ao observado em estudos aleatorizados.

estes dados confirmam o bom resultado do stent titAN2 

no infarto agudo de miocárdio no “mundo real”.
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Finalmente o ensaio BBC oNe de 500 pacientes teve 

eventos combinados (MACe) significativamente maior no 

grupo de duplo stent (15,2 em comparação com 8,0%) 

devido fundamentalmente a um maior índice de infarto de 

miocárdio a 9 meses. 

Assim, o Dr. iñiguez enfatizou: em uma bifurcação deve-se 

optar preferentemente por uma estratégia simples: stent 

provisional.

Mas, ainda usando apenas um stent, estes não estão idea-

dos para bifurcações, pelo que podem isolar o ramo lateral, 

sua dilatação pode distorcer o stent situado no vaso prin-

cipal e podem surgir inconvenientes devido aos diferentes 

calibres nos segmentos proximal e distal, a angulação e a 

distribuição da placa, entre outros. 

Assim quando são analisados os potenciais benefícios de 

criar os stents dedicados a bifurcações, estes devem sim-

plificar e encurtar o tempo de procedimento, melhorar os 

resultados, permitir o acesso ao ramo lateral e diminuir o 

risco de complicações e reestenose. 

o BioSS liM® é um stent coronário dedicado a bifur-

cações, expansível com balão, de aço inoxidável e coberto 

de uma mescla de polímero biodegradável associado a 

um copolímero (láctida-co-glicólida) e uma substância 

antiproliferativa, sirolimus.

está conformado de duas partes, uma proximal (de maior 

diâmetro) e outra distal, conectadas com duas pontes de 

struts na zona média (marcado) para permitir a livre saída 

do ramo lateral.

o programa clínico BioSS inclui o sistema “eXPeRt” 

liberador de plaquitaxel e o liM® liberador de sirolimus, 

abrange 700 pacientes aproximadamente. Dentro deste 

programa existem estudos randomizados, o PolBoS i e ii 

que comparam este stent dedicado com stent convencional 

liberador de fármacos.

o primeiro estudo que avaliou o stent BioSS liM® foi 

um registro em três centros, que avaliou sua segurança e 

eficácia utilizando técnica de “t stenting” provisional com 

controle angiográfico após 12 meses e cujos pontos finais 

foram morte, infarto e revascularização da lesão tratada 

(tlR).

Foram tratados 60 pacientes com um sucesso de 100% e 

um 23,3% de tratamento de ramo lateral com stent libe-

rados de fármacos. 

o MACe após um ano foi de 15%, e o tlR de 8,3% (1,7% 

guiada por isquemia e 6,6% por angiografia) e nenhum 

caso de trombose do stent.

Foi analisado também o BioSS liM® para o tratamento 

das lesões de tronco distal em uma série de 74 pacientes 

(20,3% com SCASeSt e um score SiNtAX de 22,4 ± 4,4), 

em esta série a taxa de MACe após 12 meses foi de 9,5%, 

sem mortes cardíacas ou trombose do stent. A taxa de tlR 

foi de 6,8%. o que demonstra que o tratamento do tronco 

distal com esta prótese é seguro e eficaz e sugeriria uma 

alternativa interessante para o tratamento destas lesões, 

especialmente quando há uma grande diferença entre o 

diâmetro do segmento proximal e o distal à bifurcação, 

no vaso principal.

em conclusão, expôs o Dr. iñigo Garcia, o stent BioSS 

liM® é fácil de usar e seu design parece torná-lo elegível 

para a realização de stenting provisional no ramo, na que 

será evitado seu comprometimento, já que o stent prevê o 

deslocamento da carina.
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em 2015, o tratamento das bifurcações continua sendo um 

desafio clínico e técnico para a Cardiologia intervencionista. 

entre 15 e 20% das angioplastias envolvem uma bifurcação, 

havendo nelas uma taxa de sucesso e uma maior presença 

de eventos adversos no seguimento que naquelas que não 

as envolvem.

A angiografia convencional permite estimar a importância 

do ramo principal e secundário, a angulação e a estimativa 

das lesões no complexo da bifurcação, o que permite sua 

classificação anatômica (Medina p.e.), amplamente utiliza-

da para planejar a estratégia de tratamento.

No entanto, as técnicas de imagens intracoronárias e a 

avaliação funcional das bifurcações mudaram alguns 

paradigmas e permitem um melhor entendimento da com-

plexidade anatômica-funcional destas lesões, modificando 

a intervenção coronária e suas diferentes técnicas. Revisa-

remos alguns conceitos associados com estas técnicas para 

um melhor combate deste tipo de lesões.

iVuS

o uso de iVUS na era dos stents liberadores de fármacos 

em bifurcações tem demonstrado, a partir de estudos ob-

servacionais, que diminui não somente a necessidade de 

revascularização, mas também a mortalidade, o infarto e 

a trombose do stent(1-2). Na bifurcação de tronco comum 

(tC) ou em técnicas complexas utilizando dois stents, possui 

uma importante vantagem, fato publicado recentemente(3). 

esta evidência permite aconselhar o uso mais amplo de 

iVUS nesta situação.

As vantagens do uso de iVUS nas bifurcações se resumem 

a seguir:

Permite definir com exatidão a distribuição da placa A. 

ateroesclerótica(4) e suas características, o grau de 

calcificação (a necessidade de debulking ou citorre-

dução de intervalo) e dimensionar o cumprimento da 

lesão e o tamanho do vaso. Foi definido em estudos de 

bifurcação de tronco que a placa respeita a carina se 

estiver localizada nas paredes contrárias. (Figura 1)

4) PAPel Do iVUS, oCt e FFR No 
tRAtAMeNto DAS BiFURCAÇÕeS 
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Figura 1
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Uma correta valoração da quantidade de placa no B. 

óstio permite antecipar uma oclusão do ramo lateral 

(Rl) uma vez implantado o stent(5) ou o deslocamento 

da carina (Figura 2). Além disso, poderia sugerir 

quando utilizar técnicas complexas de 

dois stents baseadas na presença de 

placa e o cumprimento deste na Rl. 

Uma ‘dica’ ao avaliar a bifurcação de 

tronco é que para definir com exatidão 

estas características é necessário inves-

tigar com ultrassom ambos os ramos 

de divisão(6) já que a visão do óstio da 

circunflexa pode não ser adequada 

ao examinar somente a descendente 

anterior, e vice-e-versa.

Na bifurcação do tC, a área luminal C. 

mínima de iVUS poderia pressagiar 

isquemia. Apesar de ser uma variável 

dependente da população a ser 

estudada e da massa de miocárdio 

irrigada, de acordo com o estudo 

litRo(7), no segmento pré-bifurcação 

um limite de 6,0 mm2 permite diferir 

com segurança o tratamento de uma 

estenose que não se beneficia da 

revascularização. outro estudo 

demonstrou significância com FFR 

com área luminal mínima menor a 

4,8 mm2(8). Cifras entre 4,5 e 6,0 mm2  

devem ser complementadas com o uso 

de técnicas funcionais.

A correta valoração do diâmetro de D. 

referência distal permite selecionar o 

tamanho do stent a ser utilizado no ramo principal. Ao 

superdimensionar o tamanho do stent, existe um risco 

maior de oclusão ou estenose da Rl por deslocamento 

severo da carina(9)  (Figura 3). Além disso, o diâmetro 
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proximal conhecido permitirá planejar com exatidão 

o tamanho do balão a ser utilizado para a técnica 

de Pot (proximal optimization technique), passo 

fundamental no tratamento de uma bifurcação para 

facilitar o cruzamento adequado 

de guias no strut e diminuir a má 

posição proximal do stent, fato 

frequentemente visto na ausência 

desta técnica.

Além disso, após o implante do e. 

stent é possível definir a causa da 

estenose do óstio da Rl (desloca-

mento de carina em comparação 

com o deslocamento de placa). A 

presença de dissecções ou placa 

nas bordas do stent, a subdimen-

são do tamanho do dispositivo 

ou sua má posição são fatores 

preditores de trombose de stent e/ou restenose. A 

determinação da área luminal mínima intrastent em 

todo o complexo de bifurcação do tC poderia predizer 

o surgimento de eventos adversos no seguimento(10). 

 

Baseando-se na evidência do benefício clínico e da correta 

análise anatómica da bifurcação (o que impacta a estratégia 

de tratamento), se recomenda firmemente o uso de iVUS 

em particular no tronco comum esquerdo, bifurcações 

complexas e ao utilizar técnica de dos stents.

toMoGrAFiA oPtiCA CoMPutADA (oCt-oFDi) 

EM biFurCAÇÕES

Assim como ao utilizar iVUS, o uso da oCt em bifurcações 

permite melhorar o entendimento da anatomia, a distri-

buição da placa e o óstio da Rl (em ocasiões a sombra 

da guia evita sua correta visualização, mas a maioria das 

vezes é possível dimensionar o tamanho e a placa no óstio 

do ramo lateral desde o vaso principal) (Figura 4).

em tC existe a impossibilidade de avaliar o óstio. No en-

tanto, sua bifurcação é possível de visualizar ajustando a 

área de escaneamento e utilizando um volume e fluxo de 

contraste adequado(11).

As descobertas do oCt, como do iVUS, permitem predizer 

o comprometimento da Rl pós-implante de stent(12), assim 

como dimensionar o tamanho do dispositivo de acordo 

com o diâmetro distal e diagnosticar a má posição. Uma 

vantagem devido a sua resolução é a identificação de 

dissecções nos bordos e suas características.

Um dos usos potenciais do oCt-oFDi é visualizar no 

cruzamento de guias a posição desta pelo strut mais distal, 

feito fundamental para otimizar a cobertura do óstio do 
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ramo preservando a arquitetura do stent, uma vez realiza-

do o ‘kissing balloon’ ou o implante de um segundo stent. 

Para isso, as técnicas de reconstrução 3D no pavilhão de 

hemodinâmica são de grande utilidade, já que utilizando 

velocidades baixas de pull-back permitem definir com de-

talhe os struts do stent com relação ao óstio da Rl e por 

onde atravessa a guia neste(13). (Figura 5)

estas características permitiram demostrar que, em com-

paração com o uso exclusivo de angiografia, com o oCt 

a incidência de má posição no ramo principal e no ramo 

secundário pós ‘kissing’ é significativamente menor, o que 

potencialmente poderia diminuir os eventos adversos.

Uma aplicação do uso de oCt no tratamento de bifur-

cação é o implante de scaffold bioabsorvível, devido a sua 

radiopacidade, não somente em dimensionar o grau de 

aposição dos struts, mas em descartar fraturas, ver o grau de 

overlapping e de protrusão ao usar técnicas avançadas.

rESErVA DE FLuXo FrACCioNAL (FFr) EM biFur-

CAÇÕES

Foi demonstrado que a angioplastia guiada por FFR melho-

ra os resultados clínicos em comparação com o tratamento 

médico ou a angioplastia tradicional guiada por angiografia 

exclusivamente. Sendo as lesões de bifurcação variáveis 

quanto a sua anatomia e também ao miocárdio perfundido 

por seus ramos, é difícil predizer 

o valor hemodinâmico de uma 

estenose apenas pela classificação 

de Medina. Além disso, durante o 

tratamento da bifurcação aconte-

cem mudanças no complexo, em 

particular da Rl. Neste contexto, 

o uso de FFR para avaliar signifi-

cância hemodinâmica é atraente e 

poderia modificar o tratamento da 

bifurcação(14). 

existem alguns conceptos impor-

tantes a serem considerados:

A significância de uma estenose da Rl não só está •	

definida pelo valor de FFR, mas também pela distri-

buição desta (porcentagem de músculo irrigado) e sua 

carga isquêmica, a presença de sintomas e o eventual 

potencial de eventos isquêmicos agudos relacionados. 

Sabe-se que em comparação aos ramos principais, a 

Rl habitualmente apresenta menor carga isquêmica, 

menor presença de sintomas e maior potencial de 

recrutamento de colaterais. estes fatores devem ser 

considerados na avaliação “global” de uma bifurcação 

antes de tomar decisões(15). 

Figura 5
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Ao avaliar uma estenose de um •	

ramo deve-se levar em conta a 

estenose em tandem (Figura 6). 

A investigação com ‘pull-back’ e 

infusão de adenosina neste ponto 

é essencial para definir o porte da 

estenose de bifurcação no resultado 

de FFR.

Se investigarmos uma bifurcação •	

de tC distal com comprometimento 

dos ramos, devemos considerar 

como uma única unidade e medir 

FFR em ambos os ramos. Neste 

sentido, uma estenose proximal 

muito severa da descendente 

anterior poderia fazer subestimar 

a significância hemodinâmica de 

uma estenose intermédia de tronco 

distal ao investigá-la em direção à 

circunflexa(16). Aconselha-se neste 

ponto repetir as medições pós-

tratamento da descendente anterior.

Pós-implante de stent no ramo •	

principal frequentemente se observa 

uma estenose severa do óstio da 

Rl , principalmente por deslo-

camento da carina. os estudos 

com FFR da Rl demonstraram um 

‘desfasamento’ visual-funcional 

importante, (Figura 7) sendo a maioria das estenoses 

não significativas(17). Parece ser seguro não intervir 

estas alterações angiográficas no seguimento (inclusive 

no nível do óstio da Circunflexa no tratamento da 

bifurcação de tC)(18). o estudo DKCRUSH-Vi 

randomizou lesões Medina 1,1,1 com Rl > 2,5 mm 

para tratamento guiado por FFR em comparação com 

angiografia. Neste estudo o uso de FFR foi associado 

a um menor uso de stent na Rl, com similar taxa de 

Figura 6: Considerar lesiones en tandem: pullback FFR

Figura 7
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tlR no seguimento, confirmando 

a segurança desta estratégia(19). 

(Figura 8)

•	
As propriedades das guias atuais e 

sua eventual dificuldade no cruzamen-

to são uma limitação do uso de FFR. 

Não se aconselha utilizar uma guia de 

FFR presa sob o stent em direção à Rl. 

o desenvolvimento de dispositivos de 

FFR tipo microcateteres que utilizam 

as guias convencionais é um desen-

volvimento atraente que pode facilitar 

o uso de FFR em bifurcações, com sua 

vantagem potencial de simplificar o 

tratamento sem sacrificar a segurança 

nem a eficácia.

em conclusão, estamos transitando em direção à correta 

interpretação anatômica, funcional e prognóstica das lesões 

de bifurcação, o que tem implicações terapêuticas. o uso 

de técnicas de imagem é obrigatório em tronco comum e 

bifurcações complexas, em particular iVUS, devido a sua 

evidência. A oCt poderia transformar o cruzamento de 

guias em um passo disponível em prol de um resultado 

ótimo, em particular na técnica de stent provisional. Final-

mente, a avaliação com FFR simplifica na maioria dos casos 

o tratamento, devendo isso ser ampliado para a análise, 

não somente ao valor numérico do FFR mas, além disso, 

a fatores tais como potencial isquêmico e prognóstico de 

um ramo em particular.

Figura 8
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