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Prezados colegas:

É com grande entusiasmo e agradecimento que dou as boas-vindas muito 

cordialmente aos nossos colegas e leitores latino-americanos a este novo 

número do Boletim que colocamos a vossa disposição, agora presidindo 

o Boletim de ProEducar, o que para mim é uma imensa honra.

Entre os dias 13 e 17 de Setembro, em Washington DC, foi realizado com 

grande sucesso a vigésima sexta versão da conferência Transcatheter 

Cardiovascular Therapeutics (TCT). Como é habitual, a TCT contou com 

a participação de médicos e especialistas do mundo inteiro que apresen-

taram os últimos avanços científicos na área do intervencionismo cardio-

vascular. Como nunca antes, foram feitas transmissões ao vivo de múltiplos 

pontos do planeta em três teatros simultâneos dedicados a intervenções 

coronárias, estruturais e periféricas. E a nossa sociedade também fez parte 

desse evento tão importante, tendo uma participação ativa.

Neste número do Boletim, apresentamos de maneira sucinta e resumida 

uma seleção dos principais estudos clínicos expostos nas sessões de Late-

Breaking Trials em um esforço realizado pelos colegas do nosso comitê 

editorial. Os leitores terão uma excelente oportunidade para se atualizarem 

rapidamente em tópicos de grande interesse, os quaisforam analisados 

sob a perspectiva de especialistas da América Latina.

Desejo a todos que desfrutem desta excelente leitura.

EDITORIAL > Highlights TCT 2014EDITORIAL

Estimados colegas,

Dr. Gabriel Maluenda 
Director Centro de Investigación 
Cardiovascular – Hospital San 
Borja Arriaran/Universidad de 
Chile - Laboratorio de Inter-
vencionismo Cardiaco, Clínica 
Alemana de Santiago, Chile
Director Boletín Educativo 
ProEducar-SOLACI

Gabriel Maluenda
Diretor do Boletim Educativo ProEducar
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No domingo, dia 14 de setembro, o Dr. Fernando Alfonso, 

do Hospital Universitário “La Princesa” Madrid (Espanha) 

apresentou os resultados do estudo RIBS IV.

O tratamento dos pacientes com reestenose de stents libe-

radores de fármacos (SLF) representa um desafio para a 

cardiologia intervencionista. Neste cenário, o SLF oferece 

melhores resultados que as intervenções clássicas, embora 

os balões liberadores de fármacos (BLF) também sejam 

efetivos em pacientes com reestenose intra-stent de stents 

sem revestimento como de SLF.

De todas as maneiras, o valor dos BLF comparados com 

os SLF de segunda geração em pacientes com reestenose 

de SLF continua sendo desconhecido.

O objetivo do estudo foi comparar a eficácia dos balões 

liberadores de fármacos em comparação com os SLF (eve-

rolimus) em pacientes com reestenose de SLF.

Os critérios de inclusão foram reestenose intra-stent de 

SLF maior a 50%, em pacientes com angina ou angina 

silenciosa e sendo a reestenose passível de tratamento 

com balão ou stent.

O ponto final primário foi o diâmetro luminal mínimo (DLM) por 

angiografia quantitativa, após 6-9 meses de seguimento.

Foram incluídos 309 pacientes com reestenose de SLF e 

foram aleatorizados para receberem um SLF (everolimus) de 

2ª geração (Xience Prime, Abbott Vascular; n=155) ou um 

BLF (SeQuentPlease, B. Braun; n=154), com um seguimento 

angiográfico tardio no 90% dos pacientes. O ensaio foi 

realizado em 23 centros da Espanha. As caraterísticas basais 

estiveram bem compensadas entre os dois grupos.

O ponto final primário, (DLMintra-segmento) após 9 meses, 

foi maior com os SLE que com os BLF (2,03 vs. 1,80 mm; 

p=0,004). 

Houve uma tendência favorável aos SLE que se referem à 

reestenose binária e à perda tardia da luz.

• RIBS IV
A prospective randomized trial of paclitaxel eluting balloons versus 
Everolimus eluting stents in patients with coronary in stent reestenosis of 
drugeluting stents
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O Dr. Patrick Serruys, do Imperial College, UK, Erasmus Uni-

versity Medical Center, Rotterdam, Países Baixos, investiga-

dor principal do estudo ABSORB, apresentou os resultados 

deste trabalho no contexto da sessão plenária XII.

Após a obtenção do CE mark, a utilização do stent bioabsor-

vível Absorb estava, até agora, sem um estudo randomizado 

em comparação com sua contrapartida metálica Xience.

Assim, o comitê executivo e o patrocinador do estudo 

decidiram reportar os resultados dos pontos finais clínicos, 

secundários, após um ano de seguimento.

O estudo inclui 501 pacientes que foram randomizados 

2:1 a stent bioabsorvível liberador de everolimus (335 pa-

cientes, 364 lesões – Absorb, Abbott Vascular, Santa Clara, 

CA, USA) em comparação com stent metálico liberador 

de everolimus (166 pacientes, 182 lesões – Xience, Abbott 

Vascular, Santa Clara, CA, USA). 

Em 46 lugares de Europa e Nova Zelândia.

O ponto final co-primário foi a vasomobilidade (mudança 

no diâmetro luminal médio antes e depois da administração 

de nitratos após 3 anos) e a diferença entre o diâmetro 

luminal mínimo (após administração de nitratos) após o 

procedimento índice e depois de 3 anos.

Quanto aos resultados, não houve diferenças em as ca-

raterísticas basais de ambas as populações, levando em 

conta que 84% tinha doença de um vaso, com 45% de 

compromisso da artéria descendente anterior e lesões tipo 

B1 ou B2 em mais de um 97% da população.

• ABSORB II
A Prospective, Randomized Trial of an Everolimus –Eluting Bioresorbable 
Scaffold Versus an Everolimus-Eluting Metallic Stent in Patients with 
Coronary Artery Disease

O seguimento clínico após um ano registrou índices mais altos 

de ausência de TLR (revascularização da lesão alvo) nos SLF 

(96% em comparação com 87%; P==. 008) e de ausência 

de MACE (eventos cardiovasculares maiores), que incluíram 

mortalidade, infarto e TVR (revascularização de vaso culpado) 

(de 90% em comparação com 82%; p=0,044).

O Dr. Alfonso concluiu que em pacientes com reestenose 

de um SLF, o SLF (everolimus) oferecem resultados angio-

gráficos tardios superiores ao BLF.

Nesses pacientes, os SLF (everolimus) disponibilizam me-

lhores resultados clínicos tardios, graças à redução da 

frequência de TLR.

O tratamento da reestenose intra-stent dos SLF continua 

sendo um grande desafio e está associado a piores resul-

tados clínicos e angiográficos do tratamento da reestenose 

intra-stent dos stents sem revestimento.
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A pressão de implante, o diâmetro e a pressão durante a 

pós-dilatação foram maiores no grupo de stent metálico, 

apesar disso, não foram observadas diferenças no recuo 

agudo após o implante (0,19 mm para ambos os grupos, 

p=0,85). 

No entanto, a ganância luminal aguda foi menor para o 

dispositivo bioabsorvível medido por angiografia coronária 

quantitativa (QCA, de acordo com sua sigla em inglês) 

(1,15 em comparação com 1,46 mm, p<0,0001; IVUS, 

2,9 mm2 em comparação com 3,6 mm2, p<0,0001) 

resultando em um menor diâmetro luminal ou área após 

o procedimento.

Dois pacientes no grupo bioabsorvível desenvolveram 

trombose intra-stent definitiva (0,6%) (uma definitiva aguda 

e uma subaguda no segundo dia), enquanto que nenhum 

paciente do grupo stent metálico apresentou esta compli-

cação (p=1,0).

Após um ano de seguimento, a taxa de novos episódios de 

angina ou piora da angina foram baixas (21,8% no grupo 

Absorb em comparação com 30,5% no grupo Xience, 

p=0,04).

O evento composto de morte cardíaca, infarto do vaso 

tratado (TVMI) e revascularização do mesmo vaso (TLR) 

(DoCE) foi de 4,8% na absorvida em comparação com 

3,0% no braço Xience; p = 0,35) e o evento composto de 

morte por qualquer causa, todo infarto de miocárdio e toda 

revascularização (PoCE) foi 7,3% vs 9,1% p= 0,47) e seus 

componentes foram similares entre as duas ramas.
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Apesar de que a dupla antiagregação em pacientes anticoa-

gulados (triple esquema) seja um panorama cada vez mais 

frequente em pacientes que são submetidos à angioplastia 

coronária, implica um alto risco de sangramento.

O estudo ISAR-TRIPLE foi um estudo randomizado que 

comparou a administração de triple esquema por 6 semanas 

em comparação com 6 meses em pacientes submetidos à 

angioplastia coronária com stents liberadores de fármacos. 

Após cumprir o prazo de tratamento da randomização, o 

clopidogrel foi suspendido e continuaram com aspirina e 

anticoagulação oral de maneira indefinida. Os pacientes 

recebiam 75-200 mg de aspirina, 75mg/dia de clopidogrel 

e warfarina ou acenocumarol para manter um RIN de 2 (2,5 

em pacientes com válvulas mecânicas).

O ponto final primário foi uma combinação de morte, infar-

to, trombose intrastent definida, acidente vascular cerebral 

ou sangramento TIMI maior após 9 meses.

Resultados.

Um total de 614 pacientes foram randomizados após 6 

semanas de triple esquema (n=307) em comparação com 

6 meses de triple esquema (n=307).•.

As caraterísticas basais foram similares entre ambos os grupos.

Em mais de dois terços dos pacientes a indicação clínica que 

motivou a angioplastia foi a angina crônica estável.

A indicação mais comum para a indicação foi a fibrilação 

auricular (84%), válvulas mecânicas (7%) e trombose venosa 

profunda (6%).

2) ESTUDOS DE FARMACOLOGIA 
    EM INTERVENÇÕES CORONÁRIAS

• ISAR-TRIPLE
A Prospective, Randomized Trial of Six Weeks Versus Six Months of
Clopidogrel in Patients Treated with Concomitant Aspirin and Oral
Anticoagulant Therapy Following Coronary Drug-Eluting Stent Implantation
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A média de RIN durante o seguimento foi de 2,2-2,3.

Os stents utilizados foram aproximadamente 50% stents 

farmacológicos de segunda geração, 32% stents farmaco-

lógicos com polímeros bioabsorvíveis, 11% stents farmaco-

lógicos sem polímero, e em 5% de stents farmacológicos 

de 1 geração. 

Após 9 meses de tratamento, o ponto final primário oco-

rreu em 9,8% dos pacientes que receberam 6 semanas de 

triple esquema em comparação com 8,8% no grupo de 

pacientes que receberam o triple esquema por 6 meses 

(p=0,63). (Figura)

Não houve diferenças no ponto final composto isquêmico 

de morte cardíaca, infarto, trombose intra-stent, acidente 

vascular cerebral isquêmico (4% em comparação com 4,3%, 

p=0,87) nem na taxa de sangramento TIMI maior (5,3% 

em comparação com 4%, p=0,44).

Houve 2 trombose intra-stent no grupo de 6 semanas de tra-

tamento, e nenhuma no grupo de 6 meses de tratamento. 

Conclusão:

A indicação de triple esquema por 6 semanas não é su-

perior a 6 meses em pacientes submetidos à angioplastia 

coronária com stent farmacológico.
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Os Guias atuais do ACC/AHA e ESC recomendam que a 

dupla antiagregação após uma angioplastia coronária com 

stents farmacológicos seja de 12 meses ou entre 6 e 12 

meses em pacientes de baixo risco, respectivamente.

No entanto, a evidência que apoia estas recomendações 

é limitada.

O estudo SECURITY foi um estudo randomizado, multi-

cêntrico e de não-inferioridade que randomizou 1.399 pa-

cientes com diagnóstico de angina crônica estável, angina 

instável ou isquemia silenciosa, submetidos à angioplastia 

coronária com, pelo menos, um stent farmacológico de 

segunda geração (Endeavor™, Xience™, Promus™, Bioma-

trix™) após 6 meses de dupla antiagregação (n=682) em 

comparação com 12 meses (n=717).

O critério de avaliação primário combinado foi mortalidade 

cardíaca, infarto, acidente vascular cerebral, trombose intra-

stent definitiva ou provável, ou sangramento BARC tipo 3 

ou 5 a 12 e 24 meses.

O critério de avaliação secundário combinado foi: mortali-

dade cardíaca, infarto, acidente vascular cerebral, trombose 

intra-stent definitiva ou provável ou sangramento BARC tipo 

2, 3 ou 5 a 12 e 24 meses.

Resultados

Não houve diferenças no critério de avaliação primário 

entre 6 meses em comparação com 12 meses de duração 

da dupla antiagregação (4,5% em comparação com 3,7%, 

p=0,469). (Figura)

• SECURITY
Second Generation Drug-Eluting Stents Implantation Followed by Six 
Versus Twelve - Month - Dual Antiplatelet Therapy- The SECURITY 
Randomized Clinical Trial
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Tampouco foram observadas diferenças no critério de 

avaliação combinado secundário após 12 meses (5,3% 

em comparação com 4%, p=0,273) e entre 12 e 24 meses 

(1,5% em comparação com 2,2%, p=0,289), nem na taxa 

de trombose intra-stent definitiva ou provável após 12 meses 

(0,3% em comparação com 0,4%, p=0,694) e entre 12 e 

24 meses (0,1% em comparação com 0%, p=0,305).

Conclusão:

Em pacientes de baixo risco, como os incluídos neste estudo, 

6 meses de dupla antiagregação após uma angioplastia 

com pelo menos um stent farmacológico de segunda ge-

ração resulta não inferior a 12 meses de tratamento.

Apesar de que a bivalirudina tem demonstrado ser superior 

à heparina associada com inibidores de IIbIIIa na redução 

de sangramentos em pacientes com síndrome coronária 

aguda (SCA) submetidos à angioplastia coronária (ATC), 

dados recentes colocaram em evidência a possibilidade de 

um aumento da trombose intra-stent e a ausência de uma 

redução significativa no sangramento comparado com a 

heparina como monoterapia.

O presente estudo tem como objetivo comparar 3 estraté-

gias de anticoagulação em pacientes com SCA submetidos 

à ATC na China. 2.194 pacientes com infarto com e sem 

elevação do ST submetidos à ATC foram randomizados para 

receber bivalirudina (n=725, bolo 0,75 mg/kg seguido de 

infusão 1,75 mg/kg/h até 30 minutos pós-ATC) vs. heparina 

(n=729, bolo 100U/kg seguido de bolos adicionais para 

manter um ACT >200) vs. heparina mais tirofiban (n=730, 

bolo de 60U/kg de heparina e bolo de 10 μg/kg de tirofiban 

seguido de uma infusão de 0,15 μg/kg/min por 18-36 h).

Caso for necessário, se poderia utilizar a IIbIIIa de resgate.

O ponto final primário foi a taxa líquida de eventos clínicos 

adversos (NACE= MACCE – eventos cardíacos e vasculares 

cerebrais adversos – mais sangramento).

Resultados:

As características basais foram similares nos 3 grupos, com 

22% de pacientes diabéticos e um 89% de pacientes com 

SCA com elevação do ST.

Em 5% dos casos foi utilizada IIbIIIa de resgate nos grupos 

de monoterapia.

Em 79% dos pacientes o acesso foi radial. 

O ponto final primário após 30 dias foi menor no grupo 

bivalirudina comparada com o grupo de heparina e hepa-

rina mais tirofiban (8,8% vs. 13,2% vs. 17%, p < 0,001). 

Esta diferença foi devida principalmente pela redução no 

sangramento tipo 3-5, conforme a classificação BARC 

• BRIGHT
A Prospective, Randomized Trial of Bivalirudin Monotherapy Versus 
Heparin Monotherapy Versus Heparin Plus Tirofiban in Patients with Acute 
Myocardial Infarction Undergoing Coronary Intervention
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(0,5% vs. 1,5% vs. 2,1%, p = 0,04) e tipo 2-5 (1,2% vs. 

3,6% vs. 5,1%, p < 0,001). (Figuras)

As taxas de trombose intra-stent após 30 dias foram simi-

lares (0,6% vs. 0,9% vs. 0,7%, p = 0,77).

Da mesma maneira, após 1 ano de seguimento, as taxas 

de NACE foram menores no grupo bivalirudina (12,8% vs. 

16,5% vs. 20,5%, p < 0,001), com similar taxa de MACCE 

(6,7% vs. 7,3% vs. 6,8%, p = 0,9).

Conclusões:

Os resultados do estudo BRIGHT indicam que o uso de 

bivalirudina como anticoagulante em pacientes submetidos 

à ATC em pacientes com infarto com e sem elevação do ST 

é superior à heparina sozinha ou combinada com IIbIIIa.
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Realizado na Coreia pelos Dres. Yang-Soo Jang e colabo-

radores, este estudo randomizado multicêntrico se refere ao 

eventual impacto clínico do uso de IVUS em intervenções 

de oclusões totais com DES de nova geração.

A hipótese de trabalho foi: “as intervenções coronárias nas 

obstruções crônicas guiadas por IVUS disponibiliza melhores 

resultados que as mediadas apenas por angiografia”.

Para isso, foram selecionados 402 pacientes com obs-

truções totais nos quais foi possível atravessar a obstrução 

com uma guia.

Foram excluídos pacientes com lesões de tronco não 

protegido, antecedentes de angioplastia prévia do vaso 

ocluído, infarto recente do miocárdio, instabilidade hemo-

dinâmica e/ou disfunção ventricular severa e insuficiência 

renal avançada.

O ponto final primário foi um composto de morte de origem 

cardiovascular, infarto do miocárdio e necessidade de nova 

revascularização do vaso tratado após 12 meses.

A randomização foi 1:1, de tal maneira que em 201 pa-

cientes a angioplastia foi guiada por IVUS e nos outros 201 

apenas por angiografia.

As caraterísticas clínicas e angiográficas de ambos os 

grupos foram similares, destacando em geral uma maioria 

de homens com média de idade de 61 anos, boa função 

ventricular e portadores de quadros coronários estáveis.

Quanto ao procedimento mesmo, foi utilizada preferente-

mente a via femoral e, em alguns poucos, foi requerida uma 

“approach” retrógrada. Não foram observadas diferenças 

significativas na duração do procedimento nem no tempo 

de fluoroscopia, assim como tampouco na quantidade do 

meio de contraste utilizado. 

• IVUS-CTO
A Prospective, Randomized Trial of Intravascular Ultrasound-Guided 
Versus Angiography-Guided Drug-Eluting Stent Intervention in Coronary 
Chronic Total Occlusions.

3) ESTUDOS EM IMAGENS 
    CORONÁRIAS
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O grupo IVUS utilizou maior pressão de pós-dilatação e 

obteve maiores diâmetros luminais mínimos.

Após 12 meses de seguimento, o ponto final primário foi 

atingido apenas em 2,6% dos pacientes submetidos à an-

gioplastia guiada por IVUS contra 7,1% em que a mesma 

foi apenas mediada por angiografia. Nenhum dos pacientes 

do grupo IVUS faleceu de causa cardíaca ou apresentou 

um infarto no final do seguimento.

Os autores concluem, baseando-se em seus resultados, que 

a angioplastia de obstruções crônicas coronárias utilizando 

DES de nova geração guiadas por IVUS oferece melhores 

resultados que quando é guiada apenas por angiografia.

Este trabalho randomizado é o primeiro em avaliar os be-

nefícios do IVUS no tratamento de obstruções coronárias 

crônicas na era de DES de nova geração.

Este trabalho realizado na República Checa pelo Dr. 

Cervinka e colaboradores randomizou 201 pacientes com 

Infarto do miocárdio com supradesnível do ST submetidos à 

angioplastia primaria guiadas por OCT (105 pacientes), em 

comparação com 96 tratados de maneira convencional.

A maioria eram homens com média de idade < 60 anos, 

Killip I. A artéria culpada foi preferentemente a coronária 

direita, seguida pela descendente anterior.

Foi realizado um seguimento durante 9 meses aos pacien-

tes e o ponto final primário foi um composto de morte, 

reinfarto ou necessidade de nova revascularização do 

vaso tratado.

Não foram observadas diferenças significativas no ponto final 

primário sendo em ambos os grupos muito baixo (< 3%).

O grupo guiado por OCT utilizou mais stents por paciente 

(1.4 vs 1.2) e maior pressão de liberação. Não houve com-

plicações pelo uso de OCT, mas o tempo de Fluoroscopia 

foi maior. Durante o OCT de controle foram encontrados 

resultados subótimos em um terço dos pacientes (29/105), 

requerendo otimização.

Os autores concluem que serão requeridos novos estudos 

com mais pacientes e maior tempo de seguimento para 

determinar o impacto do OCT na angioplastia primária.

• OCT-STEMI
A Prospective, Randomized Trial of Optical Coherence Tomography 
Guidance During Primary Percutaneous Coronary Intervention in Acute 
Myocardial Infarction
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 fechamento do forame oval permeável (FOP) com dispo-

sitivo STARFlex não foi efetivo para reduzir em xaqueca no 

estudo MIST. O objetivo do presente estudo foi avaliar se 

o fechamento de FOP utilizando um dispositivo Amplatzer 

reduziria os eventos de cefaleia em indivíduos com em 

xaqueca com aura refratária ao tratamento clínico em 

comparação com tratamento clínico. 

Pacientes com em xaqueca com aura refratária ao trata-

mento clínico foram aleatorizados a fechamento de FOP 

com dispositivo Amplatzer (n = 53, dispositivo finalmente 

implantado em 41 sujeitos) em comparação com tratamento 

clínico (n = 54). Ambos os grupos receberam aspirina por 

6 meses e clopidogrel por 3 meses. A média de idade foi 

de 44 anos, 85% de sexo feminino. No grupo de fecha-

mento de FOP foi registrada uma complicação vascular 

maior e um episódio de fibrilação auricular que requereu 

cardioversão. 

A redução média dos eventos foi 2,9 dias em grupo fe-

chamento em comparação com 1,7 no grupo clínico (p = 

0,17). A redução média em enxaquecas com aura foi de 

2,4 no grupo de fechamento de FOP em comparação com 

0,6 no grupo com tratamento clínico (p = 0,01). A redução 

média nos ataques de em xaqueca com aura foi de 2,0 no 

grupo de fechamento de FOP em comparação com 0,5 no 

grupo clínico (p < 0,01). 

Em resumo, nos pacientes com FOP e em xaqueca refratária 

ao tratamento clínico, o fechamento de FOP não reduziu o 

total de dias com em xaqueca quando comparado com o 

tratamento clínico. O fechamento de FOP foi associado a 

uma redução nos dias de em xaqueca com aura, no entanto, 

este foi um ponto final secundário que deve ser interpretado 

com cautela. Os resultados de outros estudos em curso 

devem esperar para confirmar estas descobertas. 

• PRIMA
Percutaneous Closure of Patent Foramen Ovale in Patients With 
Refractory Migraine With Aura 

4) ESTUDOS DE CARDIOPATIA 
    ESTRUTURAL E OUTROS
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Os resultados da análise de custo-efetividade do estudo 

CoreValve US Pivotal em pacientes de alto risco, que com-

parou resultados de substituição valvular aórtica percutâ-

nea (TAVI, de acordo com sua sigla em inglês) com sistema 

CoreValve em comparação com cirurgia de AVR em popu-

lação de alto risco foram apresentados em TCT 2014. 

O objetivo do estudo foi quantificar a sobrevida, a qualida-

de de vida, a qualidade de sobrevida ajustada, os recursos 

usados e o custo de ambas, TAVI em comparação com AVR 

cirúrgica nos pacientes incluídos na coorte de alto risco do 

estudo CoreValve US Pivotal. 

Em geral, os resultados demonstraram consistentemente 

um benefício clínico da TAVI como relação à AVR cirúrgica, 

melhorando a qualidade de vida após um mês e 12 meses. 

A análise de custo-efetividade demonstrou: o índice de cus-

to por hospitalização foi maior para TAVI em comparação 

com AVR cirúrgica (US$ 69.592 vs. US$ 58.332, diferença 

= US$ 11.260, p < 0,0001). No entanto, o custo total 

após 12 meses de seguimento resultou menor para TAVI 

(US$ 28.766 vs. US$ 30.819, diferença = US$ 2.053, p 

= 0,52). A análise de custo-efetividade demonstrou uma 

relação incremental de custo-efetividade (RICE) de US$ 

67.059 por ano de vida ganho ajustado (QALY, de acordo 

com sua sigla em inglês) com um RICE, mas favorável para 

aqueles pacientes tratados pela via iliofemoral (US$55,535 

por QALY).

De acordo com os pesquisadores, os resultados demons-

tram que a TAVI transfemural foi levemente melhor, embora 

os resultados sejam ainda aceitáveis para pacientes não 

elegíveis para acesso femoral. O Dr. Matthew Reynolds, 

MD, MSC, FACC comentou: “Nos pacientes de alto risco, 

a TAVI disponibiliza um benefício clínico significativo com 

relação à AVR cirúrgica, com um custo incremental consi-

derado aceitável da perspectiva norte-americana”. Sugere 

que com uma redução de custos no futuro este benefício 

seria ainda maior. 

• CoreValve
Cost-Effectiveness Analysis From a Prospective, Randomized Trial of 
Transcatheter Aortic Valve Replacement with a Self-Expanding Device Versus 
Surgical Aortic Valve Replacement in High-Risk Patients with Aortic Stenosis



15 BOLETIM EDUCATIVO  SOLACI 
bOLETIM ESPECIAL   | NOVEMbRO 2014

HIgHLIgHTS TCT 2014

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

O acidente vascular cerebral (AVC) continua sendo uma 

importante complicação da substituição valvular aórtica 

percutânea (TAVI). Estudos com imagens cerebrais têm 

demonstrado que mais de 2/3 dos pacientes submetidos à 

TAVI apresentam lesões isquêmicas cerebrais, no entanto, 

a grande maioria das mesmas não apresenta um claro 

significado clínico. 

O presente estudo teve o objetivo investigar a utilidade de um 

sistema de proteção de embolia (SPEC) em pacientes submetidos 

à TAVI com prótese CoreValve (Medtronic). O estudo abordou 

a hipótese que o SPEC Claret Montage seria superior ao trata-

mento rotineiro sem SPEC na redução de lesões neurológicas 

avaliadas com ressonância nuclear magnética (RNM) cerebral 

em pacientes submetidos à TAVI com CoreValve.

Os pacientes foram aleatorizados 1:1 a SPEC Claret Mon-

tage ou tratamento rotineiro. Um total de 100 pacientes 

foi randomizado em um centro, 50 para SPEC e 50 para 

estratégia padrão sem filtro. As caraterísticas basais foram 

similares entre ambos os grupos.

Na avaliação por RNM cerebral no segundo após a TAVI, 

observou-se uma redução significativa no número total de 

lesões no grupo SPEC em comparação com o grupo sem 

filtro (8 em comparação com 16, p = 0,0023), além de 

redução do número de lesões nas regiões protegidas (4 em 

comparação com 10, p = 0,0009). Resultados similares fo-

ram observados na RNM realizada após o sétimo dia para o 

total de lesões (5 em comparação com 10, p = 0,012) e nas 

regiões protegidas (3 em comparação com 7, p = 0,0023). 

Consistentemente, o volume total de lesões avaliadas por 

RNM foi significativamente menor em SPEC em comparação 

com o grupo sem filtro em ambos os tempos. 

Os resultados do estudo CLEAN-TAVI indicam que o sistema 

de proteção de embolia cerebral Claret Montage durante 

a TAVI reduz o número de eventos embólicos cerebrais 

medidos por RNM cerebral quando comparados com o 

tratamento rotineiro sem filtro. No entanto, o seguinte passo 

necessário seriam estudos clínicos com poder suficiente 

para identificar diferenças em resultados clínicos. Será 

importante determinar se o implante de 2 filtros carotídeos 

por paciente é ou não custo-efetivo, pois acrescenta, além 

do custo maior, tempo à intervenção e a necessidade de 

obtenção de aceso vascular adicional.

• CLEAN-TAVI
A Prospective, Randomized Trial of Cerebral Embolic Protection in High-
Risk Patients with Aortic Stenosis Undergoing Transcatheter Aortic Valve 
Replacement
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Nos gustaría compartir su opinión sobre los 
artículos comentados en este número. 

Puede escribirnos a: proeducar@solaci.org

O Dr. Steffen Desch da Universidade de Leipzing, Heart 

Center e a Universidade de Schleswig-Holstein, Campus 

Lübeck, Alemanha apresentou os resultados do estudo que 

avalia a denervação renal em pacientes com hipertensão 

resistente leve.

A denervação simpática renal (DSR) poderia reduzir a pressão 

arterial em pacientes com hipertensão arterial resistente, mas são 

escassos os dados disponíveis com relação à efetividade da DSR 

em pacientes com hipertensão resistente, levemente elevada.

Este estudo incluiu um total de 71 pacientes com hipertensão 

refratária levemente elevada (Pressão sistólica (PAS) diurna 

de 135 a 149 e/ou pressão diastólica (PAD) de 90-94 mmHg 

em monitoramento ambulatorial de pressão arterial por 24 

horas (MAPA).

Um grupo recebeu RSD, enquanto que o segundo grupo 

recebeu um procedimento invasivo simulado (Arteriografia 

renal e RSD guiado por sinais acústicos). 

Todos os pacientes tinham tratamento farmacológico 

anti-hipertensivo estável de três ou mais medicamentos, 

incluindo um diurético, exceto os casos de intolerância ou 

quando estava contraindicado. 

O objetivo primário foi a mudança da pressão arterial por 

MAPA após 6 meses.

Após 6 meses, a variação média da PAS em MAPA no gru-

po intenção-de-tratar (ITT) foi -7,0 ± 10,6 mmHg para os 

pacientes submetidos a RSD e -3,5 ± 9,4 mmHg no grupo 

de tratamento simulado (p=0,15). 

Na população por protocolo, a PAS por MAPA foi de -8,3 

± 8,9 mmHg no grupo RSD em comparação com 3,5 ± 

9,5 mmHg no grupo controle (p=0,042). 

Também houve uma redução significativa na PA diurna 

sistólica em pacientes RSD na análise por protocolo (-9,9 

± 9,0 vs -3,7 ± 9,9 mm de Hg; p=0,012). 

Não houve mudanças significativas na pressão diastólica 

de 24 horas, pressão arterial média ou valores noturnos de 

pressão arterial. Não houve eventos adversos sérios.

O Dr. Desch reconheceu as limitações quanto ao tamanho da 

amostra, à falta de análises urinárias para determinar a aderên-

cia ao tratamento farmacológico e à avaliação objetiva do 

sucesso do procedimento simulado (questionário dedicado).

Assim, nos pacientes com hipertensão refrataria leve, a de-

nervação simpática renal mostrou uma redução significativa 

da pressão sistólica por MAPA na coorte por protocolo após 

seis meses, no entanto, na população de intenção-de-tratar, 

os resultados não foram significativos.

• Symplicity Flex
A Randomized Sham-Controlled Trial of Renal Sympathetic Denervation 
in Mild Resistant Hypertension




