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RESUMO 

 

 

Jesus CA. Estudo da integridade arterial em pacientes com coarctação da 
aorta, antes e após aortoplastia com implante de stent [Tese]. São Paulo: 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – Entidade Associada à 
Universidade de São Paulo; 2015. 
 
A expectativa de vida após correção cirúrgica da coarctação da aorta (CoAo) 
permanece menor que a da população geral, sendo que a maioria das 
mortes tardias se deve a complicações cardiovasculares, tais como: 
recoarctação, hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença coronária, 
insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e morte súbita. Já 
se demonstrou que pacientes com CoAo têm estrutura e função arterial 
anormais, o que pode persistir mesmo após correção cirúrgica e ser 
responsável pela morbi-mortalidade tardias. Há pouca informação na 
literatura em relação ao possível remodelamento arterial após aortoplastia. O 
objetivo primário desse estudo foi avaliar os efeitos imediatos e após 1 ano 
da aortoplastia com implante de stent na reatividade e rigidez arteriais, e na 
espessura do complexo médiointimal (EMI). O objetivo secundário foi 
correlacionar os achados evolutivos da reatividade, rigidez e espessura 
médiointimal arteriais entre si. Vinte e um pacientes com idade mediana de 
15 anos (8-39 anos) foram estudados antes da aortoplastia e após a 
intervenção (1 dia, 6 meses e 1 ano). A dilatação fluxo-mediada (DFM), a 
dilatação induzida por nitrato na artéria braquial esquerda, a velocidade da 
onda de pulso (VOP) carotídea, e a EMI carotídea e na artéria subclávia 
direita foram estudadas por meio do ultrassom. Antes do tratamento 
percutâneo, os pacientes apresentaram dilatação fluxo-mediada (DFM) (3,50 
± 2,01% vs 17,50 ± 3,20%, p<0,0001) e dilatação induzida por nitrato 
(12,51±3,66% vs 28,44 ± 6,85%, p<0,0001) prejudicadas, VOP aumentada 
(5,40 ± 0,79 m/s vs 4,32 ± 0,54 m/s, p<0,0001) e EMI em carótidas (0,59 ± 
0,09 mm vs 0,49 ± 0,04mm, p<0,0001) e artéria subclávia direita 
aumentadas (1,20 ± 0,25mm vs 0,69 ± 0,16 mm, p<0,0001). Um ano após 
aortoplastia, não houve melhora significativa na DFM (3,61±1,86%), 
dilatação induzida por nitrato (12,80±3,53%), rigidez arterial (5,25 ± 0,77 
m/s), EMI carotídea (0,59 ± 0,11 mm) ou EMI da artéria subclávia direita 
(1,21 ± 0,28 mm). Não houve correlação linear entre rigidez arterial, EMI e 
DFM. Pacientes submetidos à aortoplastia com balão e implante de stent 
não apresentaram melhora da reatividade arterial, rigidez arterial e EMI. Não 
houve correlação da rigidez arterial, EMI e DFM entre si. 
 
Descritores: Coarctação aórtica; Espessura intima-media carotídea; Stents; 
Endotélio/ultrassonografia. 
 



 

ABSTRACT 

 

 

Jesus CA. Assessment of arterial integrity in patients with coarctation of the 
aorta, before and after stenting [Thesis]. Sao Paulo: Dante Pazzanese 
Institute of Cardiology - Entity linked to the University of Sao Paulo; 2015. 
 
Life expectancy after surgical repair of aortic coarctation (CoA) remains lower 
than general population and the majority of late deaths are due to 
cardiovascular complications, such as recoarctation, systemic arterial 
hypertension (SAH), coronary artery disease, heart failure, stroke and 
sudden death. It has been shown that patients with CoA have abnormal 
arterial structure and function, which may persist even after surgery and may 
be responsible for late morbidity and mortality. There is little information 
regarding arterial remodeling after angioplasty. The primary objective of this 
study was to evaluate immediate and one year results after aortic stenting on 
arterial reactivity and stiffness and intima-media thickness (IMT). The 
secondary objective was to correlate arterial reactivity, arterial stiffness and 
IMT. Twenty-one patients with a median age of 15 years (8-39 years) were 
studied before and after aortic stenting (1 day, 6 months and 1 year). The 
flow-mediated dilation (FMD) and nitrate-mediated dilation in left brachial 
artery, pulse wave velocity (PWV), carotid IMT and right subclavian artery 
IMT were studied by ultrasound. Before the percutaneous treatment, the 
patients had impaired FMD (3.50 ± 2.01% vs. 17.50 ± 3.20%, p<0.0001) and 
nitrate-mediated dilation (12.51 ± 3.66% vs. 28.44 ± 6.85%, p<0.0001), 
increased PWV (5.40 ± 0.79m/s vs. 4.32 ± 0.54m/s, p<0.0001), increased 
both carotid IMT (0.59 ± 0.09mm vs. 0.49 ± 0,04mm, p<0.0001) and right 
subclavian artery IMT (1.20 ± 0.25mm vs. 0.69 ± 0 16mm p <0.0001). One 
year after angioplasty, there was no significant improvement in FMD (3.61 ± 
1.86%), nitrate-mediated dilation (12.80 ± 3.53%), arterial stiffness (5.25 ± 
0.77 m/s), carotid IMT (0.59 ± 0.11mm) or right subclavian artery IMT (1.21 ± 
0.28 mm). There was no linear correlation between arterial stiffness, IMT and 
FMD. Patients undergoing balloon angioplasty and stenting showed no 
improvement in arterial reactivity, arterial stiffness and IMT. There was no 
correlation among arterial stiffness, IMT and FMD.  
 
Descriptors: Aortic coarctation; Carotid intima-media thickness; Stents; 
Endothelium/ultrasonography. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 



1 INTRODUÇÃO  2 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

O termo coarctação é originado do latim “coarctatus” que significa 

contraído, apertado ou pressionado.1 

A primeira descrição de coarctação da aorta (CoAo) foi feita pelo 

anatomista prussiano Johann Friedrich Meckel que apresentou um caso na 

Academia Real de Ciências de Berlim em 1750, e a descreveu como 

”dilatação extraordinária do coração que deveu-se ao fato do conduto aórtico 

ser muito estreito”.2 

 

 

1.1  Definição, epidemiologia e genética 

 

A CoAo é um estreitamento da aorta torácica descendente, situada 

tipicamente na região do istmo aórtico, que corresponde à região entre a 

emergência da artéria subclávia esquerda e o canal arterial ou ligamento 

arterioso.3 Formas difusas da doença podem acometer o arco e o istmo em 

graus variáveis. Constitui a sexta cardiopatia congênita mais comum e 

corresponde a 6-8% dos nascidos vivos com cardiopatia congênita, com 

uma incidência estimada de 1 para cada 2500 recém-nascidos.4,7 A doença 

afeta predominantemente o sexo masculino, com uma razão estimada de 

1,27 a 1,74 meninos para cada menina.8,9 

A elevada frequência de lesões associadas, recorrência familiar, 

associação com síndrome de Turner e síndrome de DiGeorge e associação 

CHARGE sugerem substrato genético.10,11 
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1.2  Anatomia 

 

A CoAo, geralmente, se manifesta como uma constrição localizada do 

istmo aórtico, porém apresenta  variação espectral que pode constituir, até 

mesmo, uma hipoplasia tubular.12 Localiza-se, frequentemente, na inserção 

aórtica do ligamento arterioso em que uma chanfradura na parede póstero-

lateral da aorta correspondente a um diafragma ou “prateleira” estreita o 

lúmen aórtico de forma excêntrica.1 Na CoAo, existe um conjunto de 

alterações que, além da obstrução ístmica, inclui anormalidades da aorta 

ascendente, arco transverso, aorta descendente, artérias (coronárias, 

carótidas, braquiais e radiais), vasos retinianos, aneurismas dissecantes,  

aneurismas cerebrais, anéis vasculares e hipertensão arterial sistêmica 

(HAS).  Pode ocorrer circulação colateral oriunda de ramos da artéria 

subclávia, envolvendo as artérias mamárias internas, intercostais e 

espinhais.13 

A CoAo leve não necessariamente tem curso benigno em sua evolução 

tardia, sugerindo que essa doença é mais que uma obstrução mecânica.1 

 

 

1.3  Histologia 

 

A aorta normal é caracterizada histologicamente por uma espessa 

camada média composta de lâminas de fibras elásticas paralelas. Em 

portadores de CoAo, é comum o achado de necrose média cística, 

semelhante ao encontrado na síndrome de Marfan. Observa-se, nessa 

camada, uma depleção e um desarranjo das fibras elásticas.14 Partindo do 

pressuposto de que a valva aórtica bivalvular e a CoAo frequentemente 

coexistem e que a necrose média cística é tão comumente encontrada nas 

duas patologias, McKusick, em 1972, sugeriu que havia um defeito 

subjacente comum na árvore arterial.15 A necrose média cística causa uma 

fraqueza na parede arterial, e se manifesta clinicamente como dilatação 

(aneurisma), dissecção ou ruptura da aorta.16 O aneurisma e dissecção da 
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aorta são tão frequentes em pacientes com CoAo, que a ruptura da aorta é a 

causa mais comum de óbito em idosos portadores de CoAo não submetidos 

a tratamento invasivo.17,18 

 

 

1.4  Etiologia 

 

Em 1841, Skoda1 apud Ho (1979) formulou a teoria que a CoAo surgiria 

no período pós-natal em consequência do fechamento do canal arterial.19 A 

teoria “Skodaica” baseou-se na observação de que há uma alta incidência 

de CoAo na região justaductal e sugeriu que o músculo liso do ductus 

arteriosus estendia-se à parede aórtica, de modo que a constricção ductal 

tracionaria a parede da aorta e estreitaria sua luz. Essa teoria, porém, não 

explica a localização de uma protusão em forma de prateleira originando-se 

na parede da aorta oposta à inserção ductal.19 

Em outra teoria, Rudolph e cols. postularam que as lesões obstrutivas 

do coração esquerdo, ao reduzirem o fluxo sanguíneo para a aorta durante a 

vida fetal, levariam ao desenvolvimento da CoAo. Essa teoria explica o fato 

da CoAo não ocorrer associada a patologias que cursam com diminuição de 

fluxo sanguíneo pulmonar e fluxo aórtico aumentado, como a tetralogia de 

Fallot e, de modo análogo, a frequente associação de CoAo com outras 

lesões obstrutivas do lado esquerdo do coração.20 

 

 

1.5  Defeitos associados 

 

A CoAo está comumente associada a outros defeitos cardiovasculares,  

como  valva aórtica bivalvular (20 a 85%), defeito do septo interventricular, 

persistência do canal arterial, fibroelastose endocárdica do ventrículo 

esquerdo (VE), estenose subaórtica, artéria subclávia direita aberrante, 

                                                           

1
  Skoda J. Demonstration eines Falles von Obliteration der Aorta. Wochenblatt der 

Zeitschrift der Kaiserlich-Koniglichen Gesselshaft der Aerzte zu wien. 1855;1:710-22. 
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defeito do septo interatrial, valva mitral em paraquedas (como parte da 

síndrome de Shone), transposição das grandes artérias, transposição 

corrigida das grandes artérias, dupla via de saída do ventrículo direito, entre 

outras. Além disso, aproximadamente 10% dos pacientes com CoAo têm 

aneurismas cerebrais no polígono de Willis.18,21-23 

 

 

1.6  Fisiopatologia 

 

O estreitamento aórtico significativo provoca aumento da pós-carga do 

VE e a pressão arterial também se eleva no território a montante da 

obstrução, enquanto permanece normal ou diminuída a jusante.24 A 

sobrecarga pressórica imposta ao VE pela obstrução, bem como a 

hipertensão arterial instalada promovem aumento na tensão sistólica nas 

paredes do VE, com surgimento progressivo de hipertrofia e alteração 

geométrica de sua cavidade. Nas obstruções mais graves, podem surgir 

disfunção sistólica e diastólica do VE, e elevação da pressão de enchimento, 

congestão venocapilar  pulmonar, e sinais e sintomas de insuficiência 

cardíaca.24 

Na CoAo pré-ductal, típica do período neonatal, o fluxo sistêmico para 

a porção inferior do corpo depende do canal arterial e um shunt direita-

esquerda neste nível resulta em diferença na saturação de oxigênio pré e 

pós-ductal. A descompensação hemodinâmica surge por causa do 

fechamento do canal arterial e da inabilidade do miocárdio neonatal, 

relativamente imaturo, em se adaptar à pós-carga elevada.24 

Na coartação do tipo adulto, graus equivalentes de constrição podem 

não refletir o mesmo grau de hipertensão arterial, nem serem 

acompanhadas das mesmas alterações da pressão femoral, devido ao 

desenvolvimento de vasos colaterais, pois a circulação colateral pode 

desviar fluxo sanguíneo para a região situada abaixo da zona de 

constricção.13
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1.7  Quadro clínico 

 

A apresentação clínica da CoAo depende da idade do paciente, da 

gravidade da obstrução e de defeitos cardíacos associados.24 

 

 

1.7.1 Fase infantil 

 

É comum o aparecimento de insuficiência cardíaca no período 

neonatal, principalmente quando associada à fibroelastose ou comunicação 

interventricular. O quadro mais dramático ocorre nas obstruções críticas com 

fluxo sistêmico inferior dependente do canal arterial. Estes casos costumam 

evoluir com choque cardiogênico antes do final da primeira semana de vida, 

devido ao fechamento ductal.24 Uma diferença na oximetria de pulso ≥ 3% 

entre o membro superior direito e os membros inferiores (sendo menor 

nestes últimos) apresenta alta especificidade para o diagnóstico. Os pulsos 

femorais geralmente encontram-se diminuídos em relação aos membros 

superiores. A ausculta cardíaca demonstra hiperfonese da segunda bulha 

em área pulmonar e pode apresentar estalido mesossistólico se houver 

associação com valva aórtica bivalvular.25 

 

 

1.7.2 Fase adulta 

 

Geralmente, as crianças mais velhas e os adultos são assintomáticos, 

ou apresentam sintomas pouco específicos decorrentes da hipertensão 

arterial no território pré-coarctação (cefaleia, tontura, zumbido, epistaxe) e de 

baixa pressão nos membros inferiores (cãibras, dores nas pernas).25 Cerca 

de 90% dos pacientes adultos apresentam HAS. A palpação dos pulsos nos 

membros superiores e inferiores revela o pulso femoral menos amplo que o 

radial ou braquial, e, muitas vezes, o pulso pedioso não é palpável.25 O 

sopro sistólico da CoAo é melhor audível na região interescapular, e pode 
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ser pouco audível no precórdio. O sopro contínuo da circulação colateral 

pode ser audível ao longo dos espaços intercostais.25 A valva aórtica 

bivalvular pode ocasionar um sopro sistólico ou diastólico no precórdio, 

conforme esteja estenótica ou insuficiente. Outros sopros podem ser 

audíveis conforme os defeitos associados.25 

 

 

1.8  Avaliação não invasiva: eletrocardiograma (ECG), radiografia do 
tórax, ecocardiograma transtorácico (ETT), tomografia 
computadorizada (TC) e ressonância nuclear magnética (RNM) 
 

Os achados eletrocardiográficos são inespecíficos. A sobrecarga 

ventricular direita é encontrada em crianças menores, enquanto a 

sobrecarga ventricular esquerda é encontrada em crianças maiores e 

adultos. Os sinais radiológicos que sugerem o diagnóstico de CoAo são as 

corrosões nas bordas inferiores dos arcos costais posteriores (sinal de 

Roessler) e o sinal do “3” que resulta do pinçamento no contorno externo da 

aorta torácica descendente.25 

O ETT com mapeamento de fluxo em cores e Doppler estuda a 

anatomia e a hemodinâmica da CoAo, permitindo visualização do local de 

estreitamento (sinal da prateleira), presença de fluxo anterógrado diastólico, 

bem como gradiente sistólico local.26 A aorta abdominal com fluxo sistólico 

de baixa velocidade, pico sistólico tardio e extensão diastólica desse fluxo  

(“cauda diastólica”) indica coarctação hemodinamicamente significativa.27 O 

ETT também é útil na avaliação da origem das artérias subclávias, presença 

de canal arterial e detecção de defeitos cardíacos associados. Os gradientes 

obtidos com o Doppler espectral podem estar reduzidos na presença de 

extensa rede de colaterais, canal arterial calibroso, disfunção ventricular 

esquerda e obstruções na via de saída do VE, subestimando a gravidade da 

coarctação.26,27 

A TC cardíaca com multidetectores apresenta alta resolução espacial e 

temporal, e permite reconstrução tridimensional da aorta. Constitui uma 

ferramenta valiosa na caracterização da CoAo, mostrando sua anatomia e 
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as anomalias associadas, além da presença de vasos colaterais. É um 

método diagnóstico importante para a seleção e o planejamento da 

abordagem terapêutica, cirúrgica ou percutânea, e também no seguimento 

pós-tratamento.28,29 

A angiografia por RNM mostra o grau e a extensão da coarctação, e a 

presença de colaterais de forma semelhante à TC.28 Porém, a RNM, apesar 

de ser uma técnica vantajosa em relação a TC, por não utilizar radiação 

ionizante, tem as desvantagens de envolver  maior custo financeiro, não ser 

disponível em alguns centros, e de estar sujeita a artefatos pela presença do 

stent na aorta.29 

 

 

1.9  Avaliação invasiva: cateterismo cardíaco e angiografia 

 

O cateterismo cardíaco e a angiografia possuem indicação diagnóstica 

para elucidação de alguma lesão mal definida pelos métodos de imagem 

não invasivos e  estudo de artérias coronárias em pacientes adultos idade 

superior a 30-40 anos de idade.30 

 

 

1.10  História natural da doença 

 

Apesar de exemplos esporádicos de longevidade excepcional na CoAo 

(sobrevida de 92 anos), existe o risco inerente da história natural.31 Em 

pacientes não operados, o óbito ocorre, em média, aos 35 anos de idade e a 

taxa de mortalidade aos 46 anos é de 75%.32 Campbell, realizando estudo 

de necropsia de 304 pacientes com CoAo não operados, demonstrou que 

25,5% dos óbitos ocorreram por insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 

21% por ruptura da aorta, 18% por complicações de endocardite e 11,5% 

por hemorragia intracraniana.32 Além de Campbell, Reifenstein e cols.  

notaram que a maioria dos óbitos por ruptura da aorta e por endocardite 
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ocorre na segunda e terceira década de vida, e, por ICC, da terceira até a 

quinta década.17 

 

 

1.11 Manejo clínico 

 

O tratamento clínico dos neonatos com CoAo crítica tem por objetivo 

evitar o fechamento do canal arterial com o emprego de prostaglandina E1 e 

proibindo a administração de oxigênio suplementar até a realização do 

tratamento cirúrgico.33 O uso de agentes inotrópicos como dobutamina é 

necessário se houver disfunção sistólica do VE ou do VD associada. Em 

crianças pequenas com CoAo tipo adulto que evoluem com ICC, o 

tratamento pode ser feito com administração de digital, diurético de alça e 

vasodilatadores para melhorar o desempenho cardíaco e o controle da 

pressão arterial. Em crianças maiores e adultos, utiliza-se anti-hipertensivos 

para o controle da HAS.33 

 

 

1.12 Tratamento cirúrgico 

 

Em 1944, Robert Gross e Clarence Crafoord, de forma independente, 

realizaram as primeiras correções cirúrgicas bem-sucedidas de CoAo.34,35 

Nas quatro décadas seguintes, a cirurgia permaneceu a única forma de 

tratamento. Entre as técnicas operatórias disponíveis, sobressaem a 

ressecção segmentar com anastomose término-terminal, aortoplastia com 

“patch”, aortoplastia com “flap” de subclávia, interposição de enxerto tubular, 

entre outras. Embora o risco cirúrgico em CoAo simples seja de 1%, esse 

risco aumenta significativamente em pacientes com idade acima de 30-40 

anos.36 Outras complicações da cirurgia incluem  o risco de lesão isquêmica 

da medula espinhal (com resultante paraplegia), claudicação do braço ou 

síndrome do roubo da subclávia. Essa última complicação pode ocorrer 

particularmente na técnica do “flap” de subclávia.36,37 
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1.13 Tratamento percutâneo 

 

O primeiro relato de dilatação transluminal percutânea da CoAo foi feito 

em 1979 por Sos e cols. em um caso pós-morte de uma criança. Com a 

expectativa de que essa técnica se tornasse uma realidade clínica, 

recomendaram o desenvolvimento de um modelo animal.38  

Em 1982, Singer e cols. realizaram angioplastia transluminal com 

cateter balão bem-sucedida em uma criança com recoarctação da aorta.39 

Em 1983, Lababidi relatou o emprego da angioplastia percutânea com 

cateter balão em um neonato e, mais tarde, em 1984, descreveu a dilatação 

percutânea da aorta com cateter balão em um adulto, ambos com CoAo 

nativa e que tiveram resultados satisfatórios.40,41 Ainda em 1984, Lababidi e 

cols. relataram suas experiências com angioplastia com cateter balão no 

tratamento de 27 indivíduos portadores de CoAo, incluindo 7 bebês com 

CoAo pré-ductal, 7 com recoarctação após correção cirúrgica, 13 crianças 

mais velhas com CoAo nativa e um adulto com CoAo não operada. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios em todos os pacientes. Os autores 

consideraram essa intervenção como uma opção de tratamento paliativo útil 

e segura em indivíduos gravemente doentes.41 

Em 1987, Fontes e cols. publicaram uma série de 16 casos com CoAo 

tratados em nossa instituição pela técnica da aortoplastia com cateter balão. 

Os pacientes tinham, em média, 15 anos de idade (variação de 2 meses a 

49 anos), 14 apresentavam obstrução nativa e dois pós-cirúrgica, e todos 

tinham gradiente sistólico (GS) transcoarctação > 20 mmHg (variação de 40 

a 90 mmHg). O seguimento médio foi de 5,7 meses e os resultados 

imediatos foram muito bons, com média de GS residual transcoarctação de 

6,5 ± 7,5 mmHg (variação de 0 a 20 mmHg) e apenas uma complicação, 

caracterizada por oclusão da artéria subclávia esquerda, utilizada como via 

de acesso em um lactente com 2 meses de idade. Os autores concluíram 

que a aortoplastia com cateter balão é um procedimento seguro e eficaz a 

curto e médio prazo.42  
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Ainda em nossa instituição, em 2005, Pedra e cols. compararam os 

resultados da aortoplastia com cateter-balão com os da aortoplastia 

associada ao implante de stent em adultos e adolescentes com CoAo nativa 

localizada. Concluíram que, embora a aortoplastia isolada e a aortoplastia 

com stent tenham sido igualmente eficazes em controlar a HAS desses 

pacientes, o uso de stent foi associado a menor incidência de anormalidades 

da parede aórtica, menor gradiente residual e menor incidência de estenose 

residual no local da coarctação.43  

No mesmo ano, Pedra e cols. publicaram também sua experiência com 

o uso de stents cobertos no tratamento primário da CoAo. Foram 9 pacientes 

com peso superior a 45 kg e mediana de idade de 31 anos (variação 8 a 57 

anos) que apresentavam CoAo nativa crítica ou atrésica (definidas, 

respectivamente, como aquelas com um diâmetro local menor que 3 mm e 

aquelas com o lúmen aórtico em fundo cego). Dentre os pacientes incluídos 

no estudo, haviam dois com idade superior a 50 anos, um com persistência 

do canal arterial associada, outro com aneurisma adjacente e presença de 

fratura circunferencial dentro do stent previamente implantado. Concluíram 

que o uso de stents cobertos para o tratamento de pacientes selecionados é 

possível, seguro, geralmente eficaz, e anormalidades da parede aórtica 

podem ocorrer após implante desses stents, podendo exigir procedimentos 

adicionais.44  

O racional da técnica de angioplastia com balão consiste em lesar 

(rasgar) a camada íntima do vaso e, pelo menos parcialmente, também as 

camadas média e adventícia. Esta lesão, contudo, deve limitar-se à região 

estenótica. Para que se obtenha um resultado duradouro, deve-se provocar 

uma dilatação do balão maior que o calibre do vaso. Entretanto, tais lesões 

da parede arterial predispõem a complicações como dissecção, falso 

aneurisma e ruptura (7-10%). Uma incidência relativamente alta (2 a 20%) 

de formação de aneurisma foi relatada após dilatação com cateter balão.45,46
 

Os stents, por sua vez, ao se expandirem, sustentam a região recém-

dilatada e, desse modo, evitam a retração e, consequentemente, a lesão 

residual ou estenose recorrente. Um bom resultado é obtido pela simples 
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dilatação, sem a necessidade de uma dilatação excessiva. Os stents, 

portanto, resultam em menor taxa de complicações, tais como aneurismas, 

dissecções internas no próprio stent e ruptura da aorta. Os stents fornecem 

a superfície para a formação da neoíntima em que ocorreu a lesão, e, assim, 

reforçam as áreas enfraquecidas dentro da parede aórtica, que, 

posteriormente, poderiam predispor à formação de falsos aneurismas. Os 

stents melhoraram os resultados e reduziram a taxa de complicações sobre 

a parede vascular para 1-5%. Os stents são, particularmente, úteis em 

alguns pacientes com CoAo recorrente pós-cirurgia.47,48 

Inicialmente, o implante de stent foi utilizado apenas nos casos de 

insucesso cirúrgico ou de angioplastia com balão, tornando-se, 

posteriormente, tratamento de escolha para casos selecionados. Em 

pacientes adultos, o stent é considerado tratamento de escolha em qualquer 

caso de CoAo.49
 

Em 2011, a Sociedade Americana de Cardiologia (American Heart 

Association), baseada nas evidências acumuladas ao longo das últimas três 

décadas, recomendou a angioplastia com cateter balão (classe IC) para os 

casos de recoarctação da aorta pós-cirúrgica, de anatomia favorável, com 

GS transcoarctação > 20 mmHg, independentemente da idade e também 

para aqueles casos com GS transcoarctação < 20 mmHg, quando 

associados a vasos colaterais significativos, coração univentricular ou 

disfunção ventricular importante.50 

Para os casos de CoAo nativa, a aortoplastia com cateter balão foi 

considerada uma medida paliativa aceitável (classe IIaC) para estabilização 

dos pacientes sob circunstâncias extenuantes, tais como disfunção 

ventricular grave, baixo débito cardíaco ou insuficiência mitral importante, 

independentemente da idade. Também foi considerado aceitável (classe 

IIbC) nos casos com idade superior a 4-6 meses e GS transcoarctação > 20 

mmHg, desde que com anatomia adequada. 

Por fim, a angioplastia com cateter balão também pode ser 

considerada uma opção terapêutica  (classe IIbC) em pacientes com CoAo 

nativa ou recorrente de anatomia complexa e certas condições sistêmicas, 
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tais como doenças do tecido conectivo ou síndrome de Turner, porém com 

escrutinação caso a caso.  

Em relação ao emprego de stents na CoAo nativa e na recoarctação, 

foram estabelecidas as seguintes recomendações. O uso de stent está 

indicado em pacientes com CoAo recorrente (classe IB) ou nativa (classe 

IIaB) com GS transcoarctação > 20 mmHg e tamanho suficiente para 

colocação segura, nos quais o stent possa ser expandido à medida de 

adulto. Casos de CoAo nativa ou recorrente com GS transcoarctação < 20 

mmHg também podem ser tratados com stent, desde que associados a HAS 

e estreitamento aórtico que explique a hipertensão (classe IIaC). Além disso, 

também foi considerado aceitável (classe IIaB) o uso de stents na CoAo 

segmentar com GS transcoarctação > 20 mmHg e nos casos em que a 

angioplastia com cateter balão tenha falhado. 

Considerou-se também razoável (classe IIbC) o uso de stents em 

crianças e neonatos com obstrução complexa do arco aórtico que, apesar de 

tentativas de alívio por meio de cirurgia ou cateter balão, apresentam alto 

risco para abordagem cirúrgica adicional. Por último, foi considerado 

aceitável (Classe IIbC) o implante de stents no tratamento da CoAo nativa ou 

recorrente com GS transcoarctação < 20 mmHg e elevada pressão de 

enchimento, estreitamento anatômico da aorta ou  coexistência de vasos 

colaterais significativos. 

A adição de stents recobertos no tratamento percutâneo da CoAo 

reduziu a incidência de formação de aneurisma intra-stent e ruptura vascular 

para menos de 1%. Os stents recobertos também possibilitam excluir a 

passagem de fluxo indesejável para estruturas como o canal arterial e 

aneurismas. Além disso, estão sendo desenvolvidos stents 

biodegradáveis.36,51 

Os pacientes submetidos à correção cirúrgica ou percutânea da CoAo 

devem ser seguidos anualmente ou, pelo menos, a cada dois anos, com 

avaliações que incluam exame de imagem da aorta, para observar sua 

anatomia pós-intervenção e pesquisar complicações como reestenose ou 

formação de aneurismas.36 
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Cowley e cols. compararam o seguimento de dez anos em dois grupos 

de crianças que receberam tratamento para CoAo, sendo um grupo 

submetido à cirurgia e outro à angioplastia com balão. Observaram que não 

houve diferenças entre os grupos em relação a parâmetros como pressão 

arterial em repouso, gradiente residual da coarctação, desempenho frente ao 

exercício, medidas do arco aórtico pela RNM e necessidade de 

reintervenções. Entretanto, houve uma maior incidência de formação de 

aneurismas e necessidade de reintervenção no grupo submetido à 

angioplastia (35%) em relação ao grupo cirúrgico (0%).52 

Apesar da ocorrência de complicações relacionadas à intervenção 

percutânea da CoAo, esta se encontra em uso crescente. A angioplastia 

com balão em crianças e o implante de stents em adolescentes e adultos 

estão se tornando opções terapêuticas iniciais para o tratamento desta 

patologia, principalmente para estreitamentos localizados.30,53 A aortoplastia 

com implante de stent reduz drasticamente o risco de formação de 

aneurismas e tem excelentes resultados em longo prazo nas coarctações 

nativas ou recoarctações. Menos de um por cento dos pacientes necessitam 

de redilatação.54 

Entretanto, apesar da eliminação do estreitamento aórtico e a 

normalização do gradiente pressórico local promovido pelo tratamento, os 

pacientes, frequentemente, permanecem com HAS residual.55-57 A correção 

da CoAo após os 14 anos de idade está associada à maior frequência de 

hipertensão e menor sobrevida, enquanto a correção antes dos 3 anos de 

vida está associada à maior incidência de recoarctação. Vários mecanismos 

potenciais foram identificados, tais como alteração do sistema renina-

angiotensina, distensibilidade aórtica anormal e alteração da função 

endotelial.58,62,64,69 
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1.14 Função endotelial e aterosclerose  

 

O endotélio vascular é um grande órgão parácrino formado por uma 

única camada de células, que secreta numerosos fatores que regulam o tono 

vascular, o crescimento celular, interações plaquetárias e leucocitárias, e 

trombogenicidade.65 O endotélio sente e responde a uma variedade de 

estímulos internos e externos por meio de complexos receptores de 

membrana celular e mecanismos de tradução do sinal, levando à síntese e 

liberação de diversas substâncias vasoativas, tromboregulatórias e fatores 

de crescimento.65 

A disfunção endotelial é uma alteração funcional precoce na 

aterogênese, que antecede o aparecimento de placas, e, certamente, a 

detecção clínica da doença aterosclerótica. Essa lesão predispõe a 

trombose, adesão leucocitária e proliferação de células musculares lisas na 

parede arterial. Uma importante consequência da disfunção endotelial é a 

incapacidade de liberação do óxido nítrico (fator vasodilatador derivado do 

endotélio).66-68 

A capacidade de dilatação das artérias periféricas depende de dois 

componentes distintos e ambos podem ser avaliados de forma não invasiva 

na artéria braquial por meio de ultrassonografia de alta resolução (US-AR). 

O primeiro componente, mediado pelo fluxo, é dependente da liberação de 

óxido nítrico pelo endotélio. O segundo componente não depende do 

endotélio, mas sim da integridade funcional da musculatura lisa da parede 

arterial e pode ser avaliada com a administração de nitrato ou 

nitroglicerina.67,69-72 

A primeira descrição da função endotelial como um teste não invasivo 

foi feita por Celermajer e cols. Eles demonstraram que a dilatação fluxo-

mediada (DFM) na artéria braquial está comprometida em crianças e adultos 

com hipercolesterolemia familiar, adultos tabagistas e pacientes com doença 

arterial coronária (DAC). Sugeriram que a DFM prejudicada pode indicar 

uma alteração funcional precoce do sistema arterial na fase pré-clínica da 

doença vascular.67,73,74  



1 INTRODUÇÃO  16 

Avaliações da função endotelial em crianças com idade de quatro a 

seis anos já foram registradas na literatura em diversos tipos de doenças e 

também em controles saudáveis (normais, obesos, diabéticos, 

hipercolesterolêmicos, portadoras de SIDA,  insuficiência renal crônica, etc.). 

Em nossa instituição, Ferreira e cols. avaliaram a DFM na artéria braquial, 

antes e após intervenção com sinvastatina, em grupo de 18 crianças e 

adolescentes com idade entre 6 e 18 anos, e compararam com igual número 

de controles saudáveis da mesma faixa etária. O diâmetro luminal da artéria 

braquial nos 36 participantes variou entre 19 mm e 32 mm com média de 26  

± 3,6 mm. Neste estudo, o poder do teste estatístico aplicado foi de 98,6% 

para detectar, na amostra total (n=36), uma diferença de 10% na DFM, em 

relação ao basal, enquanto foi de 85,1% para detectar uma diferença média 

de 8% na variação da DFM com o tratamento, apenas no grupo que recebeu 

intervenção (n=18), assumindo-se o maior desvio-padrão obtido, que foi 

igual a 8,0.75    

Para a avaliação da vasodilatação independente do endotélio nos 

estudos disponíveis na literatura, em geral, foi utilizada nitroglicerina 

sublingual 100-400 μg.(76-81) Devido à indisponibilidade dessa 

apresentação de nitroglicerina no Brasil, utilizamos dinitrato de isossorbida, 

sublingual, como alternativa para obter o efeito vasodilatador, conforme 

realizado em estudos prévios em nossa instituição.82,83  

 

 

1.15 Rigidez arterial e aterosclerose 

 

As propriedades elásticas das artérias variam ao longo da árvore 

arterial, com artérias proximais mais elásticas e distais mais rígidas.84,85      

A velocidade de propagação da onda de pulso aumenta com a 

diminuição da distensibilidade arterial. Além disso, as reflexões de ondas, 

que amplificam a onda de pressão são geradas nas bifurcações arteriais 

periféricas e artérias musculares pequenas.84 O resultado global é um 
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aumento progressivo na pressão arterial sistólica (PAS) e pressão de pulso 

(PP) do coração à periferia, conhecido como fenômeno da amplificação.85 

A velocidade da onda de pulso (VOP) carótido-femoral é considerada o 

padrão-ouro para a medida da rigidez arterial e pode ser avaliada de forma 

não invasiva pelo ultrassom, que apresenta uma boa correlação com a 

tonometria de aplanação (r=0,83).86-88 

A VOP é inversamente proporcional à complacência vascular. Portanto, 

um vaso mais rígido conduzirá a onda de pulso mais rapidamente do que um 

vaso mais distensível e mais complacente.89,90  

Em 2007, a diretriz europeia para o diagnóstico e tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica sugeriu, pela primeira vez, a avaliação da 

rigidez arterial como uma evidência de lesão de órgão-alvo   e essa sugestão 

foi mantida na diretriz de 2013.91,92 

 

 

1.16 Espessura médio-intimal e aterosclerose  

 

Uma preocupação constante no seguimento de pacientes com CoAo 

está relacionada à morbidade e mortalidade que permanecem elevadas, a 

despeito da correção bem sucedida, principalmente por eventos 

cerebrovasculares, ruptura aórtica, insuficiência cardíaca e DAC.93 

A aterosclerose pode ser avaliada medindo-se a espessura da camada 

íntima-média da carótida comum. O aumento da espessura médio-intimal 

(EMI) se correlaciona com fatores de risco cardiovascular e gravidade de 

aterosclerose coronária.94 

Diversos estudos relataram a mensuração do complexo médio-intimal 

carotídeo em pacientes previamente submetidos à correção cirúrgica bem-

sucedida de CoAo, sendo que a maioria detectou aumento deste marcador, 

sugerindo a presença de doença aterosclerótica subclínica. Entretanto, 

poucos estudos avaliaram o impacto da aortoplastia com stent sobre este 

parâmetro. Além disso, não encontramos na literatura nenhum estudo que 
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tenha avaliado a espessura do complexo médio-intimal da artéria subclávia 

direita, que parece ser um sítio de acometimento mais precoce.95 

Considerando que: a)  a disfunção endotelial seja um importante fator 

no desenvolvimento de aterosclerose, hipertensão arterial e insuficiência 

cardíaca66,67; b) a disfunção endotelial seja preditora de eventos 

cardiovasculares, tais como mortalidade cardíaca, infarto do miocárdio e 

acidente vascular cerebral (AVC);96-99 c) a rigidez arterial pareça ser um 

importante determinante da fisiopatologia da elevação da pressão arterial 

sistólica e pressão de pulso e suas complicações cardiovasculares;84 d) a 

rigidez arterial seja um marcador independente de eventos 

cardiovasculares;84 e) a medida da EMI na artéria carótida comum seja 

preditora de eventos cardiovasculares, sendo associada à doença coronária 

(angina do peito, infarto do miocárdio), AVC e claudicação 

intermitente.94,100,101, 103,104   

Esses três marcadores foram escolhidos  para avaliação da integridade 

arterial nesse estudo. 

 

 

1.17 Justificativa do estudo 

 

Transcorridos mais de 60 anos da primeira correção cirúrgica da CoAo, 

os resultados tardios continuam a preocupar.64,105  

Apesar da relativa simplicidade da técnica cirúrgica, do surgimento do 

tratamento percutâneo, do emprego dos stents e dos novos fármacos 

utilizados no controle da pressão arterial, a taxa de sobrevida estimada de 

pacientes, após a correção, com CoAo é menor que a da população geral 

(80% dos pacientes estão vivos aos 40-50 anos). Além disso, a maioria dos 

óbitos nesses pacientes, após a cirurgia, deve-se a complicações 

cardiovasculares, tais como recoarctação, HAS, doença aterosclerótica, 

insuficiência cardíaca, AVC precoce e morte súbita.64,105 

Considerando que a morbi-mortalidade na CoAo permanece elevada, 

mesmo após correção bem-sucedida, e que as causas de óbito estão 
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relacionadas principalmente à arteriopatia que envolve o território a 

montante do sítio de obstrução aórtica, faz-se necessário conhecer e 

compreender os mecanismos envolvidos em sua gênese. 

Tendo em vista as considerações acima, optamos por realizar este 

estudo e abordar de forma prospectiva aspectos vasculares estruturais e 

funcionais que possam estar envolvidos na ocorrência dessas complicações. 
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2  HIPÓTESES 

 

 

1. A coartação da aorta parece comprometer o leito vascular pré-

coarctação. Esta alteração pode ser detectada  pela análise da reatividade, 

rigidez e espessura médio-intimal arteriais. 

2. O alívio da obstrução aórtica por meio da aortoplastia com balão e 

implante de stent pode interferir de modo positivo na função arterial. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo primário 

 

Avaliar os efeitos imediatos, após 6 meses e após 1 ano da aortoplastia 

com balão e implante de stent na reatividade e rigidez arteriais e espessura 

do complexo médio-intimal. 

 

 

3.2  Objetivo secundário 

 

Correlacionar os achados evolutivos da reatividade, rigidez e 

espessura médio-intimal arteriais entre si. 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1  Delineamento do estudo e casuística 

 

Trata-se de um estudo observacional  com seguimento longitudinal, 

prospectivo, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) da Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo. O grupo estudo foi constituído por pacientes com 

CoAo selecionados de forma consecutiva à medida que foram 

encaminhados a este Instituto, com indicação de realização de aortoplastia 

com implante de stent. O grupo controle foi composto por indivíduos 

encaminhados à Seção de Ecocardiografia, que possuíam ecocardiograma 

normal. Os dois grupos foram pareados na proporção de 1:1, em relação à 

idade, sexo e índice de massa corpórea (IMC).  

 

 

4.1.1 Fluxograma da seleção e realização dos exames dos pacientes 

 

Fonte de encaminhamento dos pacientes  

Ambulatório de Cardiopatias Congênitas do IDPC 

Seção de Cardiologia Intervencionista do IDPC 

Outros ambulatórios públicos ou particulares de cardiologia 
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1º Momento: Esclarecimento sobre o estudo 

↓ 
Preenchimento dos critérios de inclusão/Assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido pelo paciente ou responsável pelo 

paciente 

↓           ↓ 
Sim              Não    

↓ 

 Laboratório: coleta de exames laboratoriais; 

 Aquisição de dados clínicos e antropométricos; 

 Seção de Ecocardiografia: realização de ecocardiograma, 

ultrassom de carótidas e da artéria subclávia direita, estudo da 

rigidez arterial e função endotelial; 

 Seção de Tomografia: realização de angiotomografia da aorta; 

 Seção de Cardiologia Intervencionista: realização de aortoplastia 

com balão e implante de stent; 

 O tempo entre a primeira e a segunda visita foi menor que 1 mês.  

 
2º Momento: 1 dia após aortoplastia 

 Seção de Ecocardiografia: realização de ecocardiograma, e 

estudo da rigidez arterial e função endotelial. 

 
3º Momento: 6 meses após aortoplastia 

 Seção de Ecocardiografia: realização de ecocardiograma, 

ultrassom de carótidas e da artéria subclávia direita,  estudo da 

rigidez arterial e função endotelial. 

 
4º Momento: 1 ano após aortoplastia 

 Seção de Ecocardiografia: realização de ecocardiograma, 

ultrassom de carótidas e da artéria subclávia direita,  estudo da 

rigidez arterial e função endotelial; 

 Seção de Tomografia: realização de angiotomografia da aorta. 
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Quadro 1 - Fluxograma do estudo 

Momento 1 

Dia zero 

Entrada no 

estudo 

Análise dos critérios de inclusão 

Convite para participação no estudo e aplicação do termo 

de consentimento 

Coleta de exames laboratoriais 

Obtenção de dados clínicos e antropométricos 

Ecocardiograma 

Ultrassom de carótidas e da artéria subclávia direita 

Estudo da rigidez arterial 

Estudo da função endotelial 

Angiotomografia da aorta tóraco-abdominal 

Aortoplastia com balão e implante de stent 

Momento 2 

Um dia 

pós-aortoplastia 

Ecocardiograma 

Estudo da rigidez arterial 

Estudo da função endotelial 

Momento 3 

6 meses 

pós-aortoplastia 

Ecocardiograma 

Ultrassom de carótidas e da artéria subclávia direita 

Estudo da rigidez arterial 

Estudo da função endotelial 

Momento 4 

1 ano 

pós-aortoplastia 

Ecocardiograma 

Ultrassom de carótidas e da artéria subclávia direita 

Estudo da rigidez arterial 

Estudo da função endotelial 

Angiotomografia da aorta tóraco-abdominal. 

 

 

4.1.2  Tamanho da amostra 

 

Grupo paciente: 

O grupo paciente foi composto de portadores de CoAo com indicação 

de tratamento percutâneo com aortoplastia e implante de stent. O tamanho 

amostral foi de 21 pacientes.  

Grupo controle: 

O grupo controle foi constituído por  21 indivíduos saudáveis. 
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4.2  Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de Inclusão: 

Crianças, adolescentes e adultos (até 40 anos de idade), portadores de 

CoAo nativa ou de recoarctação com indicação de tratamento percutâneo 

com implante de stent, sem restrição de sexo ou raça. 

 

Critérios de Exclusão: 

 Estenose ou regurgitação aórtica maior que discreta; 

 Cardiopatias associadas com repercussão hemodinâmica; 

 Peso corpóreo inferior a 20 kg; 

 IMC maior ou igual a 30 kg/m2; 

 Indivíduos com glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL; 

 Indivíduos com colesterol total > 200 mg/dL; 

 Pacientes em tratamento de SIDA; 

 História de hipersensibilidade ao nitrato; 

 Indivíduos que não assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido; 

 Hipotensão arterial sistêmica após uso de nitrato; 

 Insuficiência renal crônica (creatinina > 1,5 mg/dl); 

 Enzimas hepáticas acima dos valores normais, conforme Anexo J; 

 Tabagismo;  

 Etilismo; 

 Janela acústica inadequada ao ecocardiograma; 

 Insucesso do tratamento percutâneo.  

 

 

4.3  Avaliação clínica 

 

Foram coletados os seguintes dados: data de nascimento, sexo, 

tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, história ou presença de HAS, 
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dislipidemia, diabetes mellitus, cirurgia cardíaca prévia, classe funcional de 

acordo com a NYHA, peso, altura e índice de massa corporal (IMC). 

 

 

4.3.1 Tabagismo 

 

Foi definido como  uso contínuo de um ou mais cigarros ou de 

qualquer tipo de tabaco há, pelo menos, um mês. 

 

 

4.3.2  Ingestão de bebida alcoólica 

 

Foi definida como a ingesta de 15 g ou mais de etanol, ao menos, três 

vezes por semana. 

 

 

4.3.3  Peso, altura e índice de massa corporal (IMC) 

 

O peso e a altura foram aferidos em balança antropométrica e o IMC, 

obtido pela divisão do peso, em quilogramas, pelo quadrado da altura em 

metros (IMC=kg/m2). Os pacientes com IMC < 25 kg/m2 foram considerados 

eutróficos, os pacientes com IMC ≥ 25kg/m2 e < 30kg/m2 foram considerados 

portadores de sobrepeso e aqueles com IMC ≥ 30kg/m2 foram considerados 

obesos. 

Em crianças e adolescentes, o diagnóstico de sobrepeso foi feito 

quando o IMC foi maior ou igual ao percentil 85 e menor que o percentil 95, 

e o diagnóstico de obesidade quando o IMC foi maior ou igual ao percentil 

95 para a idade e sexo.106 
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4.3.4 Dislipidemia conhecida e dislipidemia diagnosticada 

 

Foi considerada dislipidemia conhecida o adulto que fazia uso de 

hipolipemiantes ou que tenha realizado exame com constatação de 

dislipidemia. Portador de dislipidemia diagnosticada foi definido como o 

paciente que após os exames laboratoriais apresentava LDL-C > 160mg/dL 

e/ou HDL-C < 50mg/dL em mulheres e HDL-C < 40mg/dL em homens, e/ou 

triglicérides > 150mg/dL. (107) Para o estudo, foram considerados aqueles 

com hipercolesterolemia diagnosticada e/ou os que faziam uso de 

hipolipemiantes.  

Em crianças e adolescentes, foram seguidas as recomendações da 

National Cholesterol Education Program (NCEP) para a população 

pediátrica, conforme a tabela abaixo. Ressalta-se que os valores são os 

mesmos para todos os pacientes de 2 a 18 anos de idade.108 

 

Tabela 1 - Concentração de colesterol total e LDL-C em crianças e 
adolescentes 

Categoria Percentil Colesterol Total LDL-C 

Aceitável < 75
th
 <170 <110 

Limítrofe 75
th
-95

th
 170-199 110-129 

Elevado > 95
th
 >200 >130 

Adaptado de NCEP guidelines para crianças e adolescentes
108

. 

 

 

4.3.5 Avaliação da pressão arterial (PA) sistêmica  

 

A PA foi aferida após 10 minutos de repouso, com esfigmomanômetro 

de mercúrio e manguito adequado para o tamanho do paciente, e com o 

paciente em decúbito dorsal. Foram considerados hipertensos os adultos 

com PA sistólica > 140 mmHg e/ou com PA diastólica > 90 mmHg, e, 

também, aqueles em uso de medicação anti-hipertensiva.109 

Em crianças e adolescentes, a hipertensão foi definida como PAS e/ou 

PAD maior ou igual ao percentil 95 para o gênero, idade e altura constatada 

em 3 ou mais aferições. A pré-hipertensão foi definida, em crianças, como 
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PAS ou PAD com valores maiores ou iguais ao percentil 90 e menores que o 

percentil 95. A pré-hipertensão em adolescentes foi definida quando a 

pressão arterial foi maior ou igual a 120/80 mmHg e abaixo de 140/90.110 

A PAS foi determinada pelo início dos sons de Korotkoff (K1), enquanto 

a PAD foi determinada com o quinto som de Korotkoff (K5), o 

desaparecimento desse. Se os sons muito baixos de K5 persistem, o som de 

K4 determina a PAD.110 

 

 

4.4  Exames laboratoriais 

 

Os seguintes exames foram colhidos em jejum de 12 horas de acordo 

com o desenho do estudo para avaliar critérios de exclusão: glicemia, ureia, 

creatinina, TGO, TGP, TSH, colesterol total e frações, e dosagem de 

proteína C reativa. 

 

 

4.4.1 Determinações laboratoriais 

 

As concentrações séricas de triglicérides, colesterol total e HDL-C 

foram realizadas pelo método colorimétrico – peroxidase, sendo que as 

concentrações séricas VLDL-C e LDL-C foram calculadas segundo a 

equação de Friedwald.111 

As concentrações séricas de TGO e TGP foram realizadas pelo método 

cinético – IFCC e a Proteína C Reativa pela nefelometria.  

A creatinina sérica foi avaliada pelo método colorimétrico – Jaffe. Em 

crianças, a função renal foi avaliada utilizando-se a fórmula de 

Schwartz.112,113 
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RFG = KL/Cr, na qual: 

RFG: ritmo de filtração glomerular estimada em mL/min/1,73m2 

K: constante que corresponde a 0,45 em crianças até 1 ano de vida, 

0,55 em crianças maiores de 1 ano e adolescentes do sexo feminino, e 0,7 

em adolescentes do sexo masculino. 

L: estatura em cm 

Cr: creatinina sérica em mg/dL 

 

O RFG foi considerado reduzido quando seu valor foi < 90 

mL/min/1,73m2.114 

 

Tabela 2 - Valores de normalidade do RFG em crianças e adultos jovens 

Idade em anos 
Média RFG ± DP 
(mL/min/1,73m

2
) 

2-12 anos 

(Masculino ou Feminino) 
133 ± 27 

13-21 anos (Masculino) 140 ± 30 

13-21 anos (Feminino) 126 ± 22 

Adaptado de K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease.
115

 

 

A determinação de TSH foi realizada por quimiluminescência. 

A concentração sérica de glicemia foi obtida pelo método colorimétrico 

enzimático. 

Os exames laboratoriais encontram-se listados com seus valores de 

referência e métodos utilizados no Anexo J. 

 

 

4.5  Gradiente pressórico braço-perna 

 

A pressão arterial sistólica foi medida de forma não invasiva com a 

utilização de manômetro de coluna de mercúrio, utilizando-se manguito 

pneumático adequado, primeiramente, em membro superior direito (artéria 

braquial) e, depois, no membro inferior direito), para se obter o gradiente 

sistólico braço-perna. Esse gradiente foi aferido no grupo com CoAo em 
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todos os momentos do estudo e, junto ao gradiente na aorta descendente 

medido no ETT, foi utilizado na monitoração de eventual recoarctação. Foi 

considerado recoarctação quando o gradiente de pressão sistólica braço-

perna foi maior ou igual a 20 mmHg.115 

 

 

4.6  Ecocardiograma 

 

Foi utilizado equipamento Vivid 7 (General Electric Healthcare, 

Milwaukee, Wisconsin, USA) com capacidade para armazenamento digital 

de imagens, registro de uma derivação eletrocardiográfica contínua e 

transdutor setorial M4S com frequência de 2-4 MHz.  

Todos os participantes foram submetidos a, pelo menos, um ETT, de 

acordo com a técnica preconizada pela Sociedade Americana de 

Ecocardiografia.116 Foram adquiridas, por via transtorácica, imagens de 

ecocardiografia modo M, bidimensional, Doppler (pulsátil e contínuo) e 

mapeamento do fluxo em cores. Com o paciente posicionado em decúbito 

lateral esquerdo, foram realizados os cortes paresternais e apicais do 

coração. Pela via paresternal, foram obtidas imagens longitudinais do eixo 

maior do ventrículo esquerdo e via de saída do ventrículo direito, bem como 

cortes transversais na base do coração, no terço médio do coração ao nível 

dos músculos papilares, e no ápice do coração. Pela via apical, foram 

adquiridas as imagens de duas, quatro e cinco câmaras. Com o paciente em 

decúbito dorsal, obteve-se o corte supraesternal com visualização do eixo 

longo e eixo curto da aorta. Também nessa posição de decúbito, foram 

realizados cortes ecocardiográficos subcostais coronais e sagitais do 

coração, além da visibilização da aorta abdominal. 

As seguintes variáveis foram avaliadas: 

Ao modo M: medidas do átrio esquerdo, diâmetro sistólico do VE 

(DSVE) e diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE), espessura 

diastólica do septo ventricular e parede posterior do VE (PPVE), massa do 
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VE e índice de massa do VE (massa do VE indexada à superfície 

corpórea).116 

A massa do ventrículo esquerdo foi calculada utilizando-se a fórmula 

recomendada pela Sociedade Americana de Ecocardiografia.117 

Massa VE (g) = 0,8x{1,04[(DDVE + PPVE + SIV)3  – (DDVE)3 ]} + 0,6g 

DDVE = Diâmetro diastólico final do VE 

SIV = Espessura diastólica do septo interventricular 

PPVE = Espessura diastólica da parede posterior do VE 

g = unidade de massa em grama 

Em adultos, considerou-se a presença de hipertrofia do ventrículo 

esquerdo quando o índice de massa do VE foi > 95 g/m2 em mulheres, e > 

115 g/m2 em homens.116,117 Em crianças e adolescentes, considerou-se a 

hipertrofia do ventrículo esquerdo quando o índice de massa do VE foi > 51 

g/m2,7.118,119 

A área da superfície corpórea foi calculada utilizando-se a fórmula de 

Dubois.120 

SC (m2) =  0,20247 x (altura)0,725 x (peso)0,425 

SC: Superfície corpórea 

m2: Metro quadrado  

 

Com o uso do Doppler contínuo, foi avaliado o gradiente sistólico e a 

velocidade diastólica (medida no final da onda T do ECG) na aorta torácica 

descendente e com o Doppler pulsado foi obtido o espectro do fluxo na aorta 

abdominal. Foi considerada coarctação significativa quando o gradiente 

sistólico máximo foi > 40 mmHg, velocidade diastólica > 193 cm/s  ou 

ausência de fluxo diastólico reverso e reforço diastólico (“diastolic tail”) na 

aorta abdominal.26,121,127 
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4.7  Avaliação da função endotelial 

 

A avaliação da função endotelial foi realizada de acordo com o 

protocolo preconizado pelos Guidelines for the Ultrasound Assessment of 

Endothelial - dependent flow-mediated vasodilatation of the braquial artery.65 

Para a avaliação da reatividade arterial, foram considerados fatores 

que poderiam interferir nessa análise, tais como: temperatura da sala, 

tabaco, ingestão de cafeína ou vitamina C.65 

Antes da realização do exame, o paciente ficou em repouso em 

posição supina durante, pelo menos, 10 minutos antes da realização do 

exame e permaneceu nessa posição durante todo o procedimento. A 

temperatura da sala permaneceu entre 18 e 22 graus Celsius. 

Os exames foram realizados em aparelho de ultrassonografia da marca 

Vivid 7, como especificado acima, e utilizou-se transdutor linear de alta 

resolução multifrequencial (7-10 MHz). As imagens da artéria braquial foram 

obtidas cerca de 2 a 4 cm acima da fossa cubital. Todos os exames foram 

gravados em CD para posterior análise. As medidas dos diâmetros da artéria 

braquial foram feitas, off-line, pela medida da distância entre as suas 

paredes internas, na imagem bidimensional, coincidindo com o pico da onda 

R do ECG – Figura 1 (a), bem como o Doppler pulsátil nessa artéria – Figura 

1 (b), e, para isso, foram adquiridos quatro ciclos cardíacos. 

 

 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                            (b)             

                            (a)                                                          (b)             
Figura 1 - (a) Medida da artéria braquial no estado basal e (b) Doppler 
pulsátil na artéria braquial no estado basal. 
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Durante a avaliação a vasodilatação endotélio-dependente, também 

chamada dilatação fluxo-mediada (DFM), foi realizado estímulo da artéria 

braquial com um manguito adequado para  a idade e biotipo do paciente. 

Esse manguito foi colocado acima da fossa flexora do braço e insuflado 50 

mmHg acima da pressão arterial sistólica durante 5 minutos. Após esse 

tempo, o manguito foi desinsuflado (houve surgimento do estresse de 

cisalhamento e da hiperemia reativa), com consequente vasodilatação 

endotélio-dependente. 

As velocidades de fluxo foram obtidas nos primeiros 15 segundos após 

a desinsuflação, e os diâmetros da artéria braquial após 60 segundos – 

Figuras 2 (a) e (b). 

 

 

 

 

( 

 

 

 

 
                            (a)                                                          (b)             
Figura 2 - (a) Medida da artéria braquial na fase de hiperemia reativa e (b) 
Doppler pulsátil na artéria braquial na fase de hiperemia reativa. 
 

Para verificar se a hiperemia reativa causou aumentos similares de 

fluxo sanguíneo no grupo de pacientes e no grupo controle, foi calculado o 

fluxo tanto em repouso (basal) quanto nos 15 segundos após a 

desinsuflação do cuff, pela multiplicação da integral velocidade-tempo (VTI) 

do sangue, frequência cardíaca e área seccional da artéria braquial 

(3,14xD2/4). A hiperemia reativa foi, então, calculada como uma mudança 

percentual no fluxo durante a hiperemia comparada ao basal.122  

A DFM foi expressa como a variação percentual do diâmetro da artéria 

braquial  após a hiperemia reativa e o diâmetro no estado basal. 
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Após esse procedimento, aguardou-se de 10 a 15 minutos para que o 

estado basal fosse restabelecido. Fez-se nova medida basal do diâmetro da 

artéria braquial, e, depois, se administrou nitrato sublingual na forma de 

dinitrato de isosorbida para se avaliar a vasodilatação endotélio-

independente. A medida da artéria braquial foi obtida 5 minutos após 

administração do nitrato, e a dilatação foi expressa como a variação 

percentual do diâmetro pós-nitrato em relação ao valor basal. Após o término 

do exame, o paciente permaneceu em repouso por 10 minutos para se evitar 

hipotensão arterial pós-nitrato. 

 

 

4.7.1 Roteiro das avaliações da função endotelial e da EMI 

 

1. verificação do peso e altura; 

2. posicionamento do paciente deitado numa maca e deixando-o em 

repouso por 10 minutos; 

3. colocação dos eletrodos para o ECG; 

4. avaliação das artérias carótidas comuns e subclávia direita e 

ajustes no equipamento para obtenção de imagens satisfatórias; 

5. gravação das imagens para medida da EMI; 

6. aferição da PA no braço e na perna com manômetro de coluna de 

mercúrio; 

7. colocação do manguito no braço esquerdo; 

8. obtenção de imagens da artéria braquial esquerda e ajustes 

necessários no equipamento – marcar o local; 

9. gravação de clips de imagens 2D longitudinais da artéria braquial 

no momento basal (para mensurar os diâmetros basais); 

10. gravação de clips do Doppler pulsado na artéria braquial (para 

cálculo da velocidade); 

11. insuflação do manguito 50 mmHg acima da PAS aferida 

anteriormente por 5 minutos; 



4 CASUÍSTICA E MÉTODOS  38 

12. desinsuflação do manguito e obtenção de clip do Doppler pulsado 

nos primeiros 15 segundos; 

13. gravação de clips de imagens 2D da artéria braquial em 60 

segundos; 

14. gravação de imagens 2D e Doppler, 10 minutos depois, para 

documentação de nova situação basal (nova avaliação do 

diâmetro arterial e da velocidade do fluxo); 

15. administração do nitrato (dinitrato de isossorbida 5mg, sublingual, 

para pacientes com peso acima de 40kg, e dinitrato de 

isossorbida 2,5 mg, sublingual para pacientes com peso menor ou 

igual a 40kg); 

16. gravação final de imagens 2D da artéria para realização de 

medidas da dilatação independente do endotélio. 

 

 

4.8  Avaliação da rigidez arterial 

 

Com o paciente em decúbito dorsal, utilizamos o equipamento de 

ultrassonografia MyLab 60 (marca Esaote, Gênova, Itália) com utilização de 

um transdutor linear com frequência entre 8 e 10 MHz. Os pacientes foram 

mantidos em repouso por 10 minutos, e, na sequência, as artérias carótidas 

comuns (ACC) direita e esquerda tiveram suas imagens avaliadas em tempo 

real pelo método de radiofrequência (RF) conforme consenso de 

especialistas.85 

As imagens da distensão carotídea, durante o ciclo cardíaco, foram 

analisadas pelo software do equipamento denominado RFQAS (Radio 

Frequency Quality Arterial Stiffness) – Figura 3 (a). O equipamento detecta 

os “ecos” das paredes da artéria carótida (wall tracking), seus diâmetros 

sistólico e diastólico, e sua distensão, o que gera, graficamente, uma onda 

de distensão, cujas características combinadas com os valores da PA 

medida na artéria braquial com o esfigmomanômetro refletem a pressão 

local – Figura 3 (b). 
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                            (a)                                                            (b)             
Figura 3 – (a) Aquisição da imagem para avaliação da rigidez arterial e (b) 
Onda de pulso aferida na artéria carótida. 

 

A pressão local na artéria carótida é tida como uma boa estimativa da 

pressão central, que é a mesma da aorta ascendente. Foram fornecidos, 

então, os dados que foram utilizados para a medida da rigidez arterial, aqui 

representada como velocidade de onda de pulso (VOP), a qual era expressa 

na tela do equipamento.123    

Aguarda-se um mínimo de seis batimentos consecutivos com desvio-

padrão (DP) considerado adequado (DP inferior a 30) para aquisição e 

processamento da imagem.  

 

 

4.9  Avaliação da espessura do complexo médio-intimal carotídeo e da 
 artéria subclávia direita 

 

Os exames foram realizados no equipamento de ultrassonografia Vivid 

7 com transdutor linear de alta resolução e multifrequencial (7-10 MHz). Em 

estudo das artérias carótidas extracranianas, foi realizada a avaliação da 

EMI. 

As imagens da EMI foram adquiridas estudando-se a artéria carótida 

comum em três ângulos (anterior, lateral e posterior) Figura 4. 
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Figura 4 - Posição da cabeça e orientação do transdutor no ultrassom de 
artérias carótidas.125 
 

As medidas foram realizadas no segmento distal, 1 a 2 cm abaixo da 

bifurcação carotídea. O complexo médio-intimal, na parede posterior, foi 

adequadamente visibilizado, com profundidade que não excedeu 4 cm, sem 

zoom e num segmento retilíneo de cerca de 1 centímetro.124-125 - Figura 5 (a) 

e (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           (a)                                                           (b)             
Figura 5 - (a) Bifurcação carotídea e (b) Medida da EMI na artéria carótida 
comum. 
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Esses parâmetros foram mensurados antes do tratamento percutâneo 

(Momento 1), seis  meses (Momento 3) e 12 meses (Momento 4) após o 

tratamento percutâneo.  

A avaliação da origem da artéria subclávia direita foi feita em seguida, 

no mesmo equipamento em que se obteve a medida da EMI carotídea. Foi 

realizado manualmente, ponto a ponto, fez-se uma média de cinco medidas 

Figura 6 (a) e (b).95 

No grupo controle, foi realizada a avaliação acima em apenas uma 

ocasião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           (a)                                                            (b)             
Figura 6 - (a) Origem da artéria subclávia direita e (b) Medida da EMI na 
artéria subclávia direita. 
 

 

4.10  Análise estatística 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa SPSS (versão 19 

software for Windows®, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).  

As variáveis categóricas foram expressas em valor absoluto e 

percentagem, enquanto as variáveis quantitativas foram expressas como 

média ± desvio padrão. 

O teste de McNemar foi usado para comparar as variáveis categóricas 

em dois momentos (antes e após angioplastia). 

O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar as variáveis 

quantitativas do grupo de pacientes com o grupo controle, e foi utilizado 
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também para comparar as variáveis quantitativas dos pacientes em dois 

momentos (antes e após a aortoplastia). 

O teste de Friedman foi usado para comparar variáveis contínuas nos 

quatro momentos em que os pacientes foram avaliados. 

A Anova não paramétrica para medidas repetidas foi usada para 

comparar os dados quantitativos obtidos no grupo de pacientes em seus 

quatro momentos. 

O nível de significância estatística considerado foi p < 0,05. 

 

 

4.11  Variabilidade interobservador 

 

Foram comparadas 22 medidas da EMI carotídea, 22 medidas da VOP, 

22 medidas da EMI da artéria subclávia direita e 14 medidas da artéria 

braquial por dois examinadores diferentes. A média das diferenças para EMI 

carotídea foi de 0,0078 ± 0,0249mm (IC 95%: -0,0032 – 0,0189mm; p=0,24), 

para a VOP foi de 0,0455 ± 0,262m/s (-0,0710 – 0,1619m/s; p=0,57) e para a 

subclávia direita foi de 0,0127 ± 0,048mm (IC 95%: -0,0086 – 0,034mm; 

p=0,082). Os resultados pela avaliação pelo CCC encontram-se, a seguir, na 

Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Variabilidade Interobservador – CCC 

 

Variável CCC CB IC95% CCC 

EMI carótidas 0,9698 0,9839 0,9431 - 0,9841 

VOP 0,9810 0,9980 0,9565 – 0,9918 

EMI subclávia direita 0,9934 0,9995 0,9843 – 0,9972 

Artéria braquial 0,9887 0,9998 0,9655-0,9963 

NOTA: CCC: coeficiente de correlação de concordância; Cb: coeficiente de “bias”; IC: intervalo de 
confiança. 
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5  RESULTADOS  

 

 

5.1  Características clínicas, antropométricas e laboratoriais 

 

Foram convidados  27 portadores de CoAo que aceitaram participar do 

estudo. Destes, 6 foram excluídos pelos seguintes motivos: 1 paciente após 

realizar aortoplastia com balão e implante de stent necessitou ser submetido 

à correção cirúrgica de aneurisma da aorta ascendente, 1 paciente tinha 

uma janela ecocardiográfica inadequada para a realização do estudo, 2 

pacientes tinham estenose significativa na origem da artéria subclávia 

esquerda e 2 pacientes tiveram perda de seguimento. 

As características clínicas e antropométricas são apresentadas na 

Tabela 4. 

Vinte e um pacientes permaneceram no estudo, nota-se predomínio do 

gênero masculino 13 (61,9%), a idade média foi 17,33 ± 8,23 anos, a idade 

mediana foi 15 anos (8-39 anos), 20 (95,24%) eram portadores de CoAo 

nativa e 1 caso (4,76%) tratava-se de recoarctação pós-operatória. Não 

houve diferenças em termos dos dados demográficos e antropométricos 

entre o grupo de pacientes e o grupo controle, exceto pela pressão arterial 

sistólica e diastólica mais elevadas no grupo de pacientes.  

Vinte pacientes (95,24%)  apresentavam hipertensão arterial nos 

membros superiores tanto sistólica (PAS MSD de 150,71± 21,64 mmHg) 

quanto diastólica (PAD MSD de 86,67 ± 14,43 mmHg) e houve melhora 

significativa da pressão arterial após um ano da intervenção hemodinâmica, 

com queda da taxa de hipertensos para 66,67% (p=0,031). Todos se 

encontravam em classe funcional I da NYHA. 
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Tabela 4- Características clínicas e antropométricas basais 

 

Pacientes 

(n=21) 

Controle 

(n=21) Valor p 

% Sexo masculino 13 (61,90) 13 (61,90) 1,000 

Idade (anos) 15 (8-39)
b
 15 (7-39)

b
 0,980 

Peso (kg) 53,24 ± 11,78ª 53,50 ± 16,37ª 0,920 

Altura (m) 1,60 ±  0,12ª 1,62 ±  0,15ª 0,588 

SC (m
2
) 1,54 ± 0,21ª 1,55 ± 0,30ª 0,910 

IMC (kg/m
2
) 20,73 ± 3,49ª 19,99 ± 3,18ª 0,734 

PAS MSD (mmHg)  150,71± 21,64ª 108,57 ± 10,62ª <0,001 

PAD MSD (mmHg)  86,67 ± 14,43ª 69,29  ±  7,46ª <0,001 

PAM MSD (mmHg) 

HAS- n (%) 

108,02 ± 14,76ª 

20 (95,24) 

82,38 ± 8,04ª 

- 

<0,001 

- 

% CF I NYHA  21 (100) 21 (100) 1,000 

Diâmetro art. braquial (mm) 0,282  ±  0,027ª 0,277  ±  0,034ª 0,411 

% CoAo  nativa 20 (95,24) - - 

ªvalores expressos pela média ± desvio padrão. 
b
valor expresso pela mediana ± desvio 

padrão. IMC: índice de massa corpórea; PAS MSD: Pressão Arterial Sistólica Membro 
Superior Direito; PAD MSD: Pressão Arterial Diastólica Membro Superior Direito; PAM 
MSD: Pressão Arterial Média Membro Superior Direito. CF: classe funcional 

 
A Tabela 5 mostra que não houve diferenças significativas entre o 

grupo de pacientes e o grupo controle em relação aos parâmetros 

bioquímicos.  

 
Tabela 5 - Dados laboratoriais 

 

 
Pacientes (21) 

Média ± DP 

Controle (21) 

Média ± DP 
Valor p 

Colesterol Total (mg/dL) 153,24 ± 30,54 149,00 ± 28,56 0,782 

HDL-C (mg/dL) 48,14 ± 9,80 50,48 ± 13,32 0,597 

LDL-C (mg/dL) 87,00 ± 27,58 84,76 ± 23,74 0,811 

Triglicérides (mg/dL) 72,33 ± 18,31 70,95 ± 23,15 0,615 

Glicemia jejum (mg/dL) 84,19  ±  6,29 85,95  ±  6,67 0,370 

Ureia (mg/dL) 26,38 ±7,00 29,19 ± 7,82 0,290 

Creatinina (mg/dL) 0,72±0,20 0,77±0,21 0,319 

TSH (mg/dL) 1,70 ± 1,25 2,40 ± 1,42 0,077 

TGO (mg/dL) 22,06 ± 4,46 22,57 ± 8,39 0,659 

TGP (mg/dL) 22,06 ± 7,39 18,71 ± 11,49 0,068 

PCR (mg/dL) 0,30 ± 0,20 0,41 ± 0,17 0,293 

HDL-C: high-density lipoprotein; LDL-C: low-density lipoprotein; TSH: hormônio 
estimulante da tireoide; TGO: transaminase glutâmico oxalacética; TGP: transaminase 
glutâmico pirúvica 
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5.2  Comportamento da pressão arterial sistólica, diastólica e do 
 gradiente braço-perna com a intervenção 

 

A Tabela 6 apresenta a evolução da PAS, PAD e  gradiente braço-

perna em reposta à aortoplastia com implante de stent. 

Na comparação entre os momentos 1 e 4, observou-se redução da 

PAS e PAD no membro superior direito. O GS braço-perna pré-aortoplastia 

era maior que 20 mmHg em todos os pacientes, com média de 55,71±24,61 

mmHg, e houve redução significativa imediatamente após a intervenção 

percutânea, permanecendo abaixo de 20 mmHg a partir desse momento. 

 

Tabela 6 - Comportamento da pressão arterial sistólica, diastólica e do 
gradiente braço-perna em resposta à aortoplastia com stent 

 

Momento 1 

Média ± DP 

(n=21) 

Momento 2 

Média ± DP 

(n=21) 

Momento 3 

Média ± DP 

(n=21) 

Momento 4 

Média ± DP 

(n=21 

Valor p 

P1 

(1x2) 

P5 

(1x4) 

PAS MS 
(mmHg) 

150,71±21,64 127,62±10,32 125,48±14,13 122,62±15,62 <0,0001 <0,0001 

PAD MS 
(mmHg) 

86,67±14,43 80,48±8,65 74,76±9,28 75,71±9,78 0,1531 0,0005 

Grad B-P 
(mmHg) 

55,71±24,61 11,43±8,39 11,19±8,35 7,14±9,69 <0,0001 <0,0001 

PAS MS: Pressão Arterial Sistólica Membro Superior; PAD MS: Pressão Arterial Diastólica 
Membro Superior; Grad B-P: Gradiente braço-perna. P1: comparação entre os momentos 
1 e 2; P2: comparação entre os momentos 1 e 4 

 

 

5.3  Impacto da intervenção em relação ao uso de medicamentos anti-
hipertensivos 

 

Dezenove pacientes (90,48%) faziam uso de um ou mais 

medicamentos anti-hipertensivos. 

A Tabela 7 revela que, apesar da redução do número de 

medicamentos usados pelos pacientes um ano após a aortoplastia, essa 

redução não foi estatisticamente significativa. 
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Tabela 7 – Impacto da intervenção em relação ao uso de medicamentos 
anti-hipertensivos no curso do estudo 

 
Momento 1 

n = 21 

Momento 2 

n = 21 

Momento 3 

n = 21 

Momento 4 

n = 21 
Valor p 

Betabloqueador-n(%) 8(38,1) 10 (47,6) 6 (28,6) 6 (28,6) 0,112 

IECA/BRA- n(%) 12 (57,1) 13 (61,9) 10 (47,6) 9 (42,9) 0,202 

BCC- n(%) 6 (28,6) 5 (23,8) 3 (14,3) 4 (19,0) 0,112 

Diurético- n(%) 6 (28,6) 5 (23,8) 2 (9,5) 3 (14,3) 0,112 

IECA/BRA: Inibidor Enzima Conversora da Angiotensina/Bloqueador Receptor da 
Angiotensina; BCC: bloqueador de canal de cálcio  

 

 

5.4  Características angiográficas, hemodinâmicas e tipos de stents 
utilizados. 

 

Todos os pacientes foram submetidos à aortoplastia com  implante de 

stent, com sucesso. As características angiográficas e hemodinâmicas, bem 

como o tipo de stent utilizado em cada paciente são mostrados na Tabela 8. 

Observou-se que o gradiente sistólico  de 35,62±10,13 mmHg por meio da 

zona coarctada, obtido antes da angioplastia com implante de stent, caiu 

para 3,33 ±4,13 mmHg após a intervenção percutânea (p<0,001). Também 

houve melhora significativa da razão de diâmetros da aorta (zona coarctada 

em relação à aorta ao nível do diafragma) com uma razão  de 0,31 ± 0,16 

antes do procedimento percutâneo para 0,93 ± 0,14 após esse procedimento 

(p=<0,001). 

Em todos os casos, os valores finais foram inferiores a 20 mmHg e a 

razão de coarctação pós-aortoplastia superior a 0,50. 
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Tabela 8 - Características angiográficas, hemodinâmicas e tipos de stents 
utilizados 

Paciente 
Idade 

(anos) 
Stent 

Gradiente 

Basal 

Gradiente 

Pós 

Razão 

Basal 

Razão 

Pós 

1 15 Palmaz 4014 22 0 0,44 1 

2 39 
Atrium 

Advanta V12 
42 0 0,17 0,75 

3 13 
Atrium 

Advanta V12 
32 1 0,08 0,81 

4 9 CP 8 30 10 0,25 0,60 

5 16 Palmaz 4014 27 7 0,50 0,90 

6 16 Palmaz 4014 32 6 0,33 1 

7 14 
Atrium 

Advanta V12 
20 0 0,62 1,04 

8 16 
Atrium 

Advanta V12 
35 3 0,17 0,86 

9 35 
Atrium 

Advanta V12 
37 4 0,22 1 

10 8 Palmaz 4014 50 9 0,24 0,86 

11 13 Palmaz 4014 28 2 0,59 1,06 

12 13 Palmaz 4014 41 1 0,18 0,71 

13 22 Palmaz 4014 36 0 0,5 0,84 

14 26 
Palmaz 
Genesis 

33 1 0,5 1,0 

15 12 
Atrium 

Advanta V12 
40 4 0,25 0,92 

16 11 CP 8 Zig 41 14 0,32 1,05 

17 12 Palmaz 4014 32 0 0,22 0,87 

18 18 CP 8 20 0 0,13 1 

19 28 
Atrium 

Advanta V12 
61 8 0,14 1 

20 12 Palmaz 4014 49 0 0,37 1,03 

21 16 CP 8 40 0 0,5 1,18 

 

 

5.5  Características ecocardiográficas dos grupos 

 

A Tabela 9 mostra os resultados da avaliação ecocardiográfica. Todos 

os pacientes possuíam fração de ejeção normal (média 0,66 ± 0,039) e 

preenchiam critérios diagnósticos de CoAo significativa, com gradiente 



5 RESULTADOS  49 

sistólico no istmo da aorta > 40 mmHg (95,24% dos pacientes), cauda 

diastólica na aorta descendente (100% dos pacientes), fluxo com reforço 

diastólico na aorta abdominal (100% dos pacientes). A massa do ventrículo 

esquerdo indexada basal estava aumentada no grupo de pacientes (103,29 

±  24,77 g/m2) em relação ao grupo controle (61,28 ± 1,31 g/m2) e houve 

uma significante melhora 1 ano após a aortoplastia (valor p< 0,0001), apesar 

de ainda permanecer maior que no grupo controle.  

Ocorreu, também, uma melhora significante na fração de ejeção após 1 

ano da intervenção percutânea (valor p< 0,0001).  

 

Tabela 9 - Características ecocardiográficas dos grupos 

 

Pacientes 

Momento 1 

média ± DP 

Pacientes 

Momento 4 

média ± DP 

Controles 

 

média ± DP 

Valor 
p1 

Valo p2 

Massa VE indexada 
(g/m

2
) 

103,29 ±  24,77 74,39 ± 22,07 61,28 ± 1,31 <0,0001 0,0382 

Fração de ejeção 

(Teichholz) 
0,66 ± 0,039 

 

0,71 ± 0,056 

 

0,68± 0,039 0,1456 0,0345 

Gradiente Ístmico 
(mmHg) 

Cauda diastólica na 
AoD – n (%) 

66,67 ± 19,67 

 

21 (100) 

28,00±10,43 

 

0 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

Reforço diastólico  
AoAbd –n (%) 

21 (100) 0 - -  

VE: ventrículo esquerdo; AoD: aorta descendente; AoAbd: aorta abdominal;. p1: 
comparação entre momento 1 e controles; p2: comparação entre momento 4 e controles. 

 

 

5.6  Evolução dos parâmetros arteriais funcionais e estruturais ao 
longo do estudo 

 

A Tabela 10 resume a variação dos parâmetros estruturais e funcionais 

das artérias, em resposta à aortoplastia com stent.  

 



5 RESULTADOS  50 

Tabela 10- Variação da reatividade vascular,  rigidez arterial e  espessura do 
complexo médio-intimal com aortoplastia e implante de stent 

 
Momento 1 

n = 21 

Momento 2 

n = 21 

Momento 3 

n = 21 

Momento 4 

n = 21 

Valor p 

(1x4) 

DFM (%) 3,50±2,1 3,48±1,99 3,64±1,91 3,61±1,86 0,8949 

Dilatação 
por nitrato 

(%) 
12,51±3,66 12,34±3,69 12,65±3,69 12,80±3,53 0,1691 

Hiperemia 
reativa (%) 

654,31±254,54 766,38±373,15 760,65±226,88 671,47±285,69 0,5280 

VOP (m/s) 5,40±0,79 5,25±0,79 5,20±0,73 5,25±0,77 0,2524 

EMI CC 
(mm) 

0,59±0,09 - 0,59±0,10 0,59±0,11 0,3976 

EMI ASCD 
(mm) 

1,20±0,25 - 1,21±0,26 1,21±0,28 0,0953 

 

 

5.7  Avaliação da função endotelial na artéria braquial esquerda 

 

As Figuras 7 e 8 demonstram as variações das dilatações dependente 

e independente do endotélio no território pré-coarctação nos diferentes 

momentos do estudo e a Tabela 11 mostra o impacto da intervenção sobre a 

reatividade arterial e sua comparação com o grupo controle. 

Observou-se que as respostas dilatadoras da artéria braquial, tanto 

mediada pelo fluxo quanto induzida por nitrato, estavam prejudicadas antes 

da intervenção percutânea e permaneceram alteradas no território pré-

coarctação, mesmo um ano após a aortoplastia com stent. A Tabela 10 

mostra que a hiperemia reativa foi menor no grupo de pacientes antes e 1 

ano após a intervenção percutânea em relação ao grupo controle. 
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Figura 7 - Dilatação fluxo-mediada nos diferentes momentos do estudo 
 

 

Figura 8 - Dilatação induzida por nitrato nos diferentes momentos do estudo. 
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Tabela 11 – Impacto da intervenção sobre a dilatação fluxo-mediada e  
dilatação por nitrato na artéria braquial dos pacientes em comparação com 
grupo controle  

 

 

5.8  Rigidez arterial carotídea 

 

A Tabela 12 mostra que a rigidez arterial carotídea média estava 

elevada antes da aortoplastia e não houve melhora significativa após um ano 

do procedimento. 

 

Tabela 12 – Rigidez arterial carotídea em pacientes  e grupo controle 

 

Pré-
aortoplastia 

(Basal) 
n=21 

pós-
aortoplastia 

(1 ano) 
n=21 

Controle 
n=21 

p1 p2 

VOP (m/s) 5,40 ± 0,79 5,25 ± 0,77 4,32  ± 0,54 <0,0001 0,0002 

VOP: velocidade de onda de pulso; p1: valor p referente à comparação entre os pacientes 
no momento 1 e controles; p2: valor referente à comparação entre os pacientes no momento 
4 (1 ano após aortoplastia) e o grupo controle 
 

 

5.9  Espessura médio-intimal em artérias carótidas e subclávia direita 

 

A Tabela 13 mostra que a EMI média em artérias carótidas e subclávia 

direita é maior no grupo de pacientes com CoAo que no grupo controle e não 

se alterou um ano após a intervenção. 

 

 
Pré-aortoplastia 

(Basal) 

pós-aortoplastia 

(1 ano) 
Controle p1 p2 

DFM (%) 3,50±2,01 3,61±1,86 17,50±3,20 <0,0001 <0,0001 

Nitrato (%) 12,51±3,66 12,80±3,53 28,44±6,85 <0,0001 <0,0001 

HR (%) 654,31±254,54 671,47±285,69 967,90±375,02 0,003 0,003 

DFM: dilatação fluxo-mediada;HR: hiperemia reativa; p1: valor p referente à comparação 
entre os pacientes no momento 1 e controles; p2: valor referente à comparação entre os 
pacientes no momento 4 (1 ano após aortoplastia) e o grupo controle. 
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Tabela 13 – Comparação dos grupos em relação a parâmetros arteriais 
estruturais e variação em resposta à aortoplastia com stent 

Artéria 

Pré-aortoplastia 
(basal) 
(n=21) 

Média ± DP 

1 ano pós-
aortoplastia 

(n=21) 
Média ± DP 

Controle 
(n=21) 

Média ± DP 
Valor p1 Valor p2 

EMI CC (mm) 0,59±0,094 0,59 ±0,11 0,49 ± ,039 <0,0001 <0,0001 

EMI ASCD 
(mm) 

1,20±0,25 ‘1,21±0,28 0,69 ± 0,16 <0,0001 <0,0001 

EMI: espessura médio- intimal; CC: carótida comum; ASCD: artéria subclávia direita;
 
p1

: 

valor p referente à comparação dos pacientes no momento pré-aortoplastia e grupo 
controle;

.
p2: valor p referente à comparação dos pacientes 1 ano pós-aortoplastia e grupo 

controle 

 

 

5.10  Correlações entre as variáveis estudadas 

 
A Tabela 14 mostra que não houve correlação linear das variáveis 

idade, índice de massa do VE, pressão arterial sistólica, gradiente sistólico 

no istmo, rigidez arterial, espessura médio-intimal e dilatação fluxo-mediada 

entre si. A exceção ocorreu apenas pela correlação positiva entre o 

gradiente sistólico no istmo e a rigidez arterial, representada pela velocidade 

da onda de pulso (r =0,54 com p=0,01). 

 
Tabela 14 – Correlações entre os parâmetros vasculares, idade, massa do 
VE, pressão arterial sistólica e gradiente no istmo aórtico 

 Idade IMVE PASMSD 
GS 

istmo 
VOP 

EMI 
ASCD 

EMI 
CC 

DFM 

Idade - NS NS NS NS NS NS NS 

IMVE NS - NS NS NS NS NS NS 

PASMSD NS NS - NS NS NS NS NS 

GS istmo NS NS NS - 
r=0,54 
p=0,01 

NS NS NS 

VOP NS NS NS 
r =0,54 
p=0,01 

- NS NS NS 

EMI ASCD NS NS NS NS NS - NS NS 

EMI CC NS NS NS NS NS NS - NS 

DFM NS NS NS NS NS NS NS - 

IMVE: índice de massa do ventrículo esquerdo; PAS MS: pressão arterial sistólica no 
membro superior direito; GS: gradiente sistólico; VOP: velocidade de onda de pulso; EMI: 
espessura médio-intimal; ASCD: artéria subclávia direita; CC: carótida comum; DFM: 
dilatação fluxo-mediada; NS:não significativo 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo avaliou prospectivamente, por ultrassonografia de alta 

resolução, o impacto da aortoplastia com stent sobre as alterações 

estruturais e funcionais das artérias e os efeitos sobre a massa e a função 

cardíaca em um grupo de pacientes portadores de CoAo. Este grupo foi 

constituído, predominantemente, por adolescentes e adultos jovens, com 

idade mediana de 15 anos (variando de 8-39 anos) à época da intervenção. 

A avaliação da integridade arterial foi realizada antes e até um ano após a 

intervenção. Para a avaliação funcional, foram estudadas as repostas 

dilatadoras da artéria braquial à hiperemia reativa e ao uso de nitrato 

sublingual e, também, a avaliação da rigidez arterial carotídea. A avaliação 

estrutural consistiu na mensuração da espessura do complexo médio-intimal, 

em dois sítios diferentes do leito arterial pré-coartação, as artérias carótidas 

e artéria subclávia direita.  

Na comparação com o grupo controle, foi demonstrado que os 

pacientes, apesar da intervenção percutânea bem-sucedida, apresentavam 

hiperemia reativa reduzida, respostas dilatadoras anormais (tanto mediada 

pelo fluxo quanto pelo nitrato), aumento da rigidez arterial carotídea, e 

aumento da espessura médio-intimal nas artérias carótidas e subclávia 

direita. Essas alterações persistiram após um ano da intervenção com stent 

e podem representar uma fase inicial  do processo aterosclerótico. 

Alterações estruturais e funcionais persistentes da parede dos vasos 

do leito vascular pré-coarctação já foram descritas após correção de CoAo. 

Acredita-se que tenham implicações relevantes na manutenção da 

hipertensão arterial sistólica, em repouso ou relacionada ao exercício, com 

consequente impacto na morbidade e mortalidade tardia desses pacientes. A 

seguir, discutiremos, separadamente, os aspectos relevantes do estudo. 
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6.1  Função endotelial 

 

Já foi bem demonstrado, em pacientes com doença coronária, que 

alterações da função endotelial na artéria braquial têm boa correlação com a 

função endotelial das artérias coronárias em resposta à acetilcolina avaliada 

por cateterismo cardíaco.126 Por isso, entendemos que a avaliação deste 

parâmetro tem grande importância na mensuração do envolvimento arterial, 

e pode ter impacto na avaliação de risco de eventos cardiovasculares futuros 

em pacientes tratados de CoAo. Em nosso grupo de pacientes, submetidos 

à aortoplastia e a implante de stent, as alterações da função endotelial 

observadas foram concordantes com os resultados obtidos por outros 

autores, como discutido a seguir. Isto, é apresentavam hiperemia reativa 

reduzida e respostas dilatadoras anormais no leito pré-coartação e não 

houve melhora com a intervenção.  

Postula-se que a hiperemia reativa reduzida é consequência de 

alterações funcionais dos vasos de resistência (pequenas artérias) e que a 

resposta anormal aos agentes vasodilatadores é decorrente de alterações 

nas paredes das grandes artérias (vasos de condução).60 Estas 

anormalidades, em pacientes com CoAo, restringem-se ao leito vascular pré-

coarctação. 

Gidding e cols. foram os primeiros a demonstrar que alterações 

estruturais e da reatividade arterial ocorrem no leito arterial pré-coarctação, 

ao notarem que as artérias do antebraço de pacientes com CoAo 

apresentavam  vasoconstrição aumentada, enquanto isto não acontecia nas 

artérias da parte inferior do corpo.62 Além disso, Gardiner e cols. observaram 

que as alterações funcionais das artérias, no leito vascular proximal à zona 

coarctada, permaneciam alteradas mesmo após o tratamento cirúrgico 

precoce e bem-sucedido de CoAo. Também notaram que 28% dos 

pacientes, adultos jovens e saudáveis, apresentavam HA sistólica 

relacionada ao exercício.60 Guenthard e Wyler também relataram uma 

correlação significante entre redução da DFM e HA sistêmica induzida pelo 

exercício.127 
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Outros autores também mostraram que anormalidades funcionais das 

artérias persistem na região pré-coarctação, a despeito da precocidade do 

tratamento cirúrgico, ainda que operados no período neonatal.59,128,129 

Em um grupo semelhante de pacientes, Brili e cols. encontraram que, 

além da hiperemia reativa significantemente comprometida, havia, também, 

um aumento do processo inflamatório envolvendo o endotélio. Tem sido 

demonstrado que a expressão de moléculas de adesão (vascular cell 

adhesion molecule - VCAM-1 e intercelular adhesion molecule – ICAM-1 e E-

selectin) está aumentada na presença de disfunção endotelial e que 

citocinas pró-inflamatórias, tais como interleucina 1-b (IL-1b), podem ter 

efeito direto nas células endoteliais, levando tanto a aumento na produção 

de moléculas de adesão quanto à diminuição da enzima NO synthase, 

redução da síntese de óxido nítrico e, consequentemente, comprometimento 

da função endotelial.130-132 

Em contraste a esses estudos, Heger e cols. mostraram que a 

disfunção arterial tardia está relacionada à idade na época da correção 

cirúrgica da CoAo. Crianças submetidas à correção cirúrgica antes de 9 

anos tinham DFM e dilatação induzida por nitrato na artéria braquial 

semelhantes ao grupo controle. Entretanto, aquelas operadas a partir de 9 

anos de idade apresentavam comprometimento tanto da DFM quanto da 

dilatação induzida por nitrato.133  

Chen e cols. foram os primeiros a estudar o impacto da aortoplastia 

com implante de stent sobre a função arterial e a PA sistêmica de pacientes 

com CoAo. Embora tenham observado uma melhora progressiva dos níveis 

de PA após seis meses da intervenção, o mesmo não ocorreu em relação à 

DFM e a dilatação induzida por nitrato, que permaneceram alteradas.134 Em 

nosso grupo de pacientes, observamos resultados semelhantes em relação 

à reatividade arterial e à PA sistêmica. 
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6.2  Rigidez arterial 

 

Este estudo avaliou a rigidez arterial carotídea, por meio de 

ultrassonografia de alta resolução com a técnica de radiofrequência para a 

medida da VOP local, e observou que a  rigidez arterial desses pacientes 

com CoAo encontrava-se aumentada em relação ao grupo controle, e 

permaneceu elevada após um ano da aortoplastia e implante de stent. Esta 

observação está em concordância com resultados previamente descritos por 

diferentes autores, e parece resultar do aumento do conteúdo de colágeno  e 

menor quantidade de músculo liso na parede arterial proximal à área 

coarctada em comparação com os segmentos distais.135,136 

É sabido que a rigidez arterial afeta a capacidade das grandes artérias 

de atuar como um amortecedor para o débito cardíaco e é um importante 

determinante da carga vascular sobre o coração.137 Sabe-se, também, que a 

rigidez aórtica prediz a PA sistólica em crianças saudáveis e que a rigidez 

aórtica central elevada está associada à morbidade e mortalidade 

cardiovascular aumentada.138-140 Além disso, a VOP tem-se mostrado um 

importante fator prognóstico em indivíduos com hipertensão arterial.141 

A rigidez arterial, medida como distensibilidade arterial, não tem sido 

relacionada a fatores pré-natais, mas sim a influências ambientais precoces, 

como LDL-colesterol, na primeira década de vida.142 O aumento anormal da 

rigidez arterial em portadores de CoAo parece se desenvolver, também, 

neste mesmo período e alterações irreversíveis não parecem surgir na vida 

intra-uterina ou nos primeiros meses de vida. Essas anormalidades 

vasculares, provavelmente, representam um mecanismo para a relação 

entre a idade à época da correção da CoAo e o desenvolvimento de HA 

sistólica.59 

Ong e cols. estudaram um grupo de crianças e adolescentes 

submetidos à correção de CoAo antes dos 15 anos de idade  sem 

hipertensão em repouso e notaram aumento da rigidez na aorta torácica pré-

coarctação, alta prevalência de gradientes de pressão induzida pelo 
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exercício e  aumento significante da massa do VE, correlacionada ao 

estreitamento aórtico residual.143  

Vriend e cols. mostraram que, mesmo um estreitamento residual 

discreto no local de correção da CoAo, foi um preditor forte e independente 

de PA sistólica elevada, que pode ser devido à reflexão de onda aumentada 

e mais precoce no local da reestenose. Esses autores sugeriram uma 

redução no limiar para reintervenção na recorrência de CoAo  leve a fim de 

melhorar os resultados em longo prazo nesses pacientes.144  

A VOP apresenta uma correlação forte com eventos cardiovasculares e 

mortalidade. Em um estudo, De Divitiis e cols. mostraram que  pacientes 

submetidos à correção de CoAo tinham VOP aumentada no membro 

superior, quando comparados com grupo controle. Mostraram também que a 

correção cirúrgica precoce (idade mediana na operação = 4 meses) 

preservou as propriedades elásticas das artérias de condução no território 

pré-coarctação.59 

Diferentemente, Vogt e cols. relataram que as propriedades elásticas 

da aorta ascendente estavam alteradas em neonatos com CoAo e 

permaneciam comprometidas após 3 anos da correção cirúrgica bem-

sucedida.128  

Kenny e cols. descobriram uma correlação moderada entre VOP e 

medidas ambulatoriais da pressão arterial. Observaram, também, que 

portadores de CoAo hipertensos tinham uma VOP aórtica mais elevada que 

portadores de CoAo normotensos.145 

Moutafi e cols. estudaram as propriedades elásticas da aorta em pós-

operatório tardio de pacientes submetidos à correção cirúrgica de CoAo, e 

encontraram distensibilidade reduzida e índice de rigidez na aorta 

ascendente aumentado, o que levou a aumento da PA sistólica. A reduzida 

distensibilidade da aorta ascendente também diminui o fluxo diastólico que 

contribui para perfusão coronária.146 

Já foi demonstrado que o alívio da obstrução aórtica pela aortoplastia 

com stent reduz a PA sistólica e melhora a função aórtica central, mas não 

afeta a função arterial periférica.134 Além disso, parece que a perda da 
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complacência aórtica está associada à hipertrofia residual do VE.147 Estas 

observações estão de acordo com o nossos resultados.  

Em contraste, Babu-Narayan e cols. observaram, por meio de RNM, 

que a distensibilidade da aorta ascendente melhorou significativamente após 

um ano de aortoplastia com stent em adultos com CoAo. Além disso, 

notaram um aumento de 40% na distensibilidade da aorta ascendente após 

o alívio da obstrução, que foi atribuída à redução da PA ou a alterações 

estruturais na parede arterial pré-coarctação. Concluíram, ainda, que a 

melhora na distensibilidade pode ter contribuído para a redução da massa 

ventricular esquerda e, também, para a redução da PA.148
 

A rigidez arterial aumentada pode ter implicações terapêuticas, pois, 

conforme indicou o estudo CAFE (Conduit Artery Function Evaluation), 

alguns agentes anti-hipertensivos como bloqueadores dos canais de cálcio e 

inibidores da enzima conversora da angiotensina podem ser mais eficazes 

em tratar as anormalidades da hemodinâmica aórtica central, comparadas 

com β-bloqueadores e diuréticos.149,150 

Estudo realizado por Brili e cols. demonstrou efeito favorável do ramipril 

na função endotelial em indivíduos jovens normotensos submetidos à 

correção bem-sucedida da CoAo.151 

Assim, podemos notar que os nossos resultados estão em 

conformidade com a maioria dos estudos publicados na literatura que 

relatam alterações das propriedades elásticas da aorta na CoAo e que, 

mesmo uma intervenção bem-sucedida, pode não melhorar a rigidez arterial. 

Isso pode explicar, ainda que parcialmente, a HA persistente e os eventos 

coronários após a correção da CoAo.62,128,130,143,147 

 

 

6.3  Espessura médio-intimal  

 

A EMI avaliada nas artérias carótidas comuns direita e esquerda, e na 

artéria subclávia direita estava significativamente aumentada no grupo de 

pacientes em comparação ao grupo controle, sugerindo que há um processo 
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de aterosclerose subclínica em curso. Sabe-se que a EMI é preditora de 

eventos cardiovasculares, sendo associada à doença coronária (angina do 

peito, infarto do miocárdio), a AVC e à claudicação intermitente.94,100-104,152 

Meyer e cols. observaram maiores valores de EMI nas artérias 

carótidas direita e esquerda em crianças submetidas à correção cirúrgica de 

CoAo em comparação a crianças sem fatores de risco para doenças 

cardiovasculares.153  

Ou e cols. demonstraram aumento da EMI carotídea em indivíduos 

submetidos à correção cirúrgica de CoAo, principalmente quando tinham  

arco aórtico com geometria tipo gótico.129  

Vriend e cols. demonstraram que a EMI estava aumentada nas artérias 

carótidas e femorais de pacientes jovens submetidos à correção cirúrgica 

bem-sucedida de CoAo em comparação ao grupo controle. Além disso, as 

diferenças na EMI carotídea eram proeminentes mesmo em pacientes 

operados no período neonatal, sugerindo um defeito arterial congênito.154 

Luijendijk e cols. avaliando pacientes operados de CoAo encontraram 

uma taxa de eventos cardiovasculares de 6,8% em 10 anos e verificaram 

que pacientes com EMI carotídea acima de 0,8 mm têm um risco 15 vezes 

maior para eventos cardiovasculares. Essa relação permaneceu significativa 

mesmo após o ajuste para os fatores de risco tradicionais como hipertensão 

arterial sistêmica e dislipidemia.155 

Por outro lado, alguns autores não encontraram alterações na EMI em 

adultos submetidos à correção de CoAo em relação ao grupo controle.156 

Porém, o achado desses autores não foi confirmado em outros estudos, 

como descrito acima. 

 

 

6.4  Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A hipertensão arterial é uma complicação frequente no seguimento 

tardio da correção cirúrgica da CoAo, mesmo em indivíduos tratados na 

infância e com excelentes resultados.150 Cohen e cols. mostraram uma 
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prevalência de 40% de hipertensão arterial em um grupo de 571 indivíduos 

submetidos à correção cirúrgica prévia de CoAo e alta incidência de 

mortalidade precoce, geralmente decorrentes de causas cardiovasculares 

relacionadas à hipertensão.64 

A correção da CoAo tem por objetivo eliminar a obstrução da aorta e a 

consequente sobrecarga pressórica do ventrículo esquerdo, reduzindo a 

pressão arterial na parte superior do corpo e, também, o risco de 

complicações cardiovasculares. 

Em nosso estudo, 95,24% dos pacientes com CoAo apresentavam 

HAS e houve uma melhora significativa da pressão arterial após um ano da 

intervenção hemodinâmica, com queda da taxa de hipertensos para 66,67%. 

A melhora, principalmente da pressão arterial sistólica, foi, provavelmente, 

consequência do alívio agudo da obstrução aórtica. No seguimento de 1 

ano, houve uma redução média de 28 mmHg na pressão sistólica medida no 

membro superior direito. 

Uma preocupação no seguimento do paciente após a correção da 

CoAo é o desenvolvimento de hipertensão arterial tardia, que é uma causa 

importante de morbidade e mortalidade cardiovascular aumentada.129 A 

patogênese completa da hipertensão na  CoAo ainda é alvo de debates. 

A rigidez arterial aumentada e a reatividade arterial reduzida sugerem 

uma  patologia vascular que acomete todo o leito arterial pré-coarctação e 

pode ser a causa da HAS em pacientes com CoAo corrigida.157 Os principais 

determinantes da pressão arterial sistólica são a rigidez aórtica e o volume 

sistólico do VE.158 A hipertensão atua numa relação de causa e efeito com a 

rigidez arterial em pacientes com CoAo, pois sua existência provoca 

aumento da rigidez arterial e a rigidez arterial elevada contribui para o 

desenvolvimento de hipertensão.130,129,136,158,159 

A EMI e rigidez arterial aumentadas após correção da CoAo estão 

associadas à hipertensão arterial sistêmica e ao aumento da massa do VE, 

sendo ambas importantes preditoras de morbidade e mortalidade tardias.160  

Outro fator que parece relacionado ao surgimento e à manutenção da 

HAS é a redução da sensibilidade dos barorreceptores, que são 
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mecanorreceptores sensíveis ao estiramento. Os mais sensíveis estão 

localizados nas artérias carótidas e arco aórtico. Beekman e cols. 

documentaram alteração na função dos barorreceptores em crianças com 

CoAo previamente corrigida e que apresentavam hipertensão sistólica leve 

nos membros superiores. Concluíram que, nessas crianças, o barorreflexo é 

reprogramado para operar em níveis mais elevados de pressão arterial e 

tem uma reduzida sensibilidade para mudanças na pressão arterial quando 

comparado com grupo controle.161 

Kenny e cols. mostraram que pacientes normotensos submetidos à 

correção prévia de CoAo tinham uma sensibilidade dos barorreceptores 

aumentada, enquanto pacientes hipertensos pós-correção de CoAo tinham 

uma redução na sensibilidade dos barorreceptores, o que sugere que uma 

reduzida resposta dos receptores à rigidez arterial aumentada pode indicar 

um estágio inicial de hipertensão arterial.145 Esses estudos estão em 

concordância com os achados de Sehested e cols. que demonstraram, em 

um estudo histológico, que a parede arterial pré-coarctação é mais rígida e 

contém mais colágeno e menos músculo liso que a parede aórtica pós-

coarctação, e especularam que a distensibilidade reduzida pode influenciar 

os barorreceptores a tolerarem uma PA mais elevada. Além dessas 

alterações histológicas, Sehested e cols. encontraram alterações funcionais 

in vitro na parede aórtica pré-coarctação, incluindo contratilidade prejudicada 

em resposta à norepinefrina e potássio.136 

Ou e cols. estudando pacientes submetidos à correção de CoAo por 

meio de ressonância magnética identificaram três diferentes geometrias  de 

arcos aórticos (gótico, românico e “forma de ameia”), e identificaram o arco 

aórtico tipo gótico como um fator de risco independente tanto para 

desenvolvimento de hipertensão arterial em repouso quanto induzida pelo 

exercício.162,163 Em outra publicação, Ou e cols. demonstraram que, no arco 

aórtico tipo gótico, a rigidez arterial e a EMI aumentadas eram mais 

prevalentes, bem como a reatividade arterial era alterada. Essas 

anormalidades vasculares podem decorrer de reflexão de onda precoce e 

aumentada no sítio do ângulo agudo do arco gótico, e, como consequência, 



6 DISCUSSÃO  64 

há redução do tempo de chegada da onda refletida na aorta proximal e 

aumento da proporção da pressão de pulso central.129 

Além disso, um estreitamento residual discreto no local de correção da 

CoAo pode predispor à hipertensão, ao encontrar uma relação entre 

estreitamento residual discreto e a pressão sanguínea sistólica.144 

Outros fatores potencialmente envolvidos no surgimento da 

hipertensão arterial em pacientes pós-tratamento de CoAo são: aumentada 

responsividade do sistema renina-angiotensina  e hiperatividade 

simpática.164,165 

A correção precoce tem um efeito benéfico indiscutível por retardar o 

surgimento da HAS em pacientes pós-coartectomia.154 

 

 

6.5  Efeitos cardíacos 

 

Esse estudo mostrou melhora significante do status cardíaco com a 

aortoplastia e implante de stent, que pode ser notada pelo aumento da 

fração de ejeção e a redução da massa do VE. O índice de massa 

inicialmente aumentado era consequência da elevada pós-carga do VE, 

decorrente da rigidez arterial aumentada e da obstrução mecânica na aorta. 

Em nosso grupo de pacientes, houve melhora significante do índice de 

massa do VE um ano após a intervenção, apesar da média de valores ainda 

ter permanecido elevada em relação ao grupo controle. Essa persistência no 

aumento da massa do VE, após um ano de intervenção bem-sucedida, pode 

ser resultado de eventual GS residual no istmo aórtico ou pela rigidez arterial 

que persiste aumentada no leito arterial pré-coarctação, consistente com os 

achados de Ong e cols. em pacientes submetidos à correção cirúrgica de 

CoAo.143 O aumento da massa do VE tem sido associado a resultados 

cardiovasculares adversos em estudos longitudinais.166-168  

Após três décadas dos primeiros estudos da função arterial em 

pacientes com CoAo, muitas controvérsias ainda persistem em relação ao 

seu papel fisiopatológico nas complicações cardiovasculares tardias, que, 
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frequentemente, acometem esses indivíduos. Isso, provavelmente, ocorre 

devido às diferentes metodologias empregadas nos estudos e ao pequeno 

tamanho das amostras. Em relação à EMI, observamos que as medidas 

foram realizadas ora em apenas uma das carótidas, ora em ambas as 

carótidas comuns, e algumas vezes medidas que incluíram o bulbo carotídeo 

ou as carótidas internas. Na avaliação da rigidez arterial, tem sido 

empregada a tonometria de aplanação, a pletismografia e, algumas vezes, 

medidas baseadas na ecocardiografia ou na ressonância magnética. 

Acreditamos que seja necessária realização de estudos prospectivos 

multicêntricos, com uniformização de metodologia, que envolvam maior 

número de pacientes para que se possa esclarecer essas controvérsias e, 

com base nos resultados, tomar medidas mais eficazes para reduzir a alta 

morbi-mortalidade pós-correção da CoAo. 

 

 

6.6  Correlações entre as variáveis  

 

Em nosso estudo, embora tenha sido observada queda do GS na 

região de estreitamento, bem como queda da PA sistólica, do índice de 

massa do VE, não se demonstrou correlação linear entre essas variáveis. 

Também não se observou correlação linear entre os parâmetros arteriais 

(DFM, rigidez arterial e EMI carotídea e da artéria subclávia direita) entre si 

ou com a pressão arterial sistólica, exceção apenas para a correlação linear 

entre a rigidez arterial e o gradiente ístmico. Talvez isso se deva ao fato da 

correlação entre as variáveis envolvidas ser do tipo não linear e os métodos 

estatísticos empregados não consigam determinar essa possível correlação. 
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7  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

A principal limitação desse estudo foi o pequeno tamanho da amostra, 

que pode não ter revelado pequenas diferenças em parâmetros obtidos nos 

diferentes momentos da avaliação. Além disso, os resultados podem ter 

sofrido alguma influência pelo fato de terem sido incluídos pacientes com 

valva aórtica bivalvular e pacientes com diferentes faixas etárias. É sabido 

que pacientes com valva aórtica bivalvulada, frequentemente, apresentam 

alterações na camada média da aorta, que podem influenciar os parâmetros 

da função arterial.15 Ademais, já foi demonstrado que a persistência no 

comprometimento da DFM e da dilatação induzida por nitrato, após correção 

da CoAo, provavelmente, estará presente quanto mais velho for o paciente à 

época da correção, especialmente a partir dos nove anos de idade.64,133 Isto 

parece ser um importante fator que contribui na regulação anormal da 

pressão arterial e na morbi-mortalidade tardia.  

A inclusão dos pacientes ocorreu numa perspectiva de formação 

consecutiva da amostra e, por se tratar de estudo realizado em um único 

centro, acaba por se tornar um fator limitante para obtenção de amostras 

maiores e mais homogêneas. 

Outro ponto a se considerar é que não se pode descartar alguma 

influência exercida pela medicação anti-hipertensiva nos indivíduos com 

CoAo durante todo o período de seguimento no estudo. Da mesma forma 

em relação aos efeitos de um estreitamento residual, ainda que discreto, 

sobre a pressão arterial e, consequentemente, sobre a massa do VE.  

Enquanto utilizamos dinitrato de isossorbida, a maioria dos estudos 

relata o uso de nitroglicerina sublingual. Porém, essa forma de apresentação 

não se encontra disponível comercialmente em nosso país. Entretanto, isto 

não parece ter influenciado nos resultados obtidos em nosso estudo, uma 

vez que promoveu a dilatação esperada no grupo controle. Além disso, o 
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dinitrato de isossobida já foi previamente utilizado em estudos realizados em 

nosso serviço.82,83 
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8  CONCLUSÃO 

 

 

Pacientes submetidos à aortoplastia com balão e implante de stent não 

apresentaram melhora da reatividade arterial, rigidez arterial e espessura do 

complexo médio-intimal. 

Observou-se correlação linear e positiva entre a velocidade da onda de 

pulso e o gradiente sistólico do istmo obtidos antes e 1 ano após a 

aortoplastia com balão e implante de stent. 
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9  ANEXOS 

 

 

Anexo A - Pressão arterial em meninos por idade e percentil de altura 
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Anexo A - Pressão arterial em meninos por idade e percentil de altura 

(Cont.) 

 

The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in 
Children and Adolescents. Pediatrics 2004;114;555. 
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Anexo B - Pressão arterial em meninas por idade e percentil de altura 
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Anexo B - Pressão arterial em meninas por idade e percentil de altura 

(Cont.) 

 

 
The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in 
Children and Adolescents. Pediatrics 2004;114;555 
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Anexo C - Concentração de lipídios em indivíduos de 5 a 19 anos 

 

 

Rifkind B. Tamir I, Heiss G, Glueck CJ, Christensen B, Kwiterovich P. Lipid and lipoprotein 
distributions in white children ages 6–19 yrs: the Lipid Research Clinics Program Prevalence 
Study. J Chronic Dis. 1981;34(1):27–39. 
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Anexo D - Percentil de pesos em meninos de 2 a 20 anos 

 

 
NCHS 2004 2000 CDC growth charts: United States. National Center for Health Statistics. 
Available at: http://www.cdc.gov/growthcharts/ 
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Anexo E - Percentil de pesos em meninas de 2 a 20 anos 

 

 
NCHS 2004 2000 CDC growth charts: United States. National Center for Health Statistics. 
Available at: http://www.cdc.gov/growthcharts/ 
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Anexo F - Percentil de estatura em meninos de 2 a 20 anos 

 

 
NCHS 2004 2000 CDC growth charts: United States. National Center for Health Statistics. 
Available at: http://www.cdc.gov/growthcharts/ 
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Anexo G - Percentil de estatura em meninas de 2 a 20 anos 

 

 
NCHS 2004 2000 CDC growth charts: United States. National Center for Health Statistics. 
Available at: http://www.cdc.gov/growthcharts/ 
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Anexo H - Percentil de IMC em meninos de 2 a 20 anos 

 

 
NCHS 2004 2000 CDC growth charts: United States. National Center for Health Statistics. 
Available at: http://www.cdc.gov/growthcharts/ 
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Anexo I - Percentil de IMC em meninas de 2 a 20 anos 

 

 
NCHS 2004 2000 CDC growth charts: United States. National Center for Health Statistics. 
Available at: http://www.cdc.gov/growthcharts/ 
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Anexo J - Exames laboratoriais: valores de referência e métodos utilizados 

 

 

Colesterol 

Acima de 19 anos: 

Desejáveis: < 200 mg/dL 

Limitrofes: 200 a 239 

mg/dL Elevados: > 239 

mg/dL 

Colorimétrico – 

Peroxidase 
Soro 

Colesterol HDL 

Acima de 19 anos Baixo: < 

a 40 mg/dL Desejável: > a 

60 mg/dL 

Colorimétrico – 

Enzimático 
Soro 

Colesterol LDL 

Acima de 19 anos: Ótimo: 

< a 100 mg/dl Desejável: 

100 a 129 mg/dl Limítrofe: 

130 a 159 mg/dl Elevado: 

160 a 189 mg/dl Muito 

Elevado: > a 189 mg/dl 

Eq. De Friedwald Soro 

Creatinina Adulto: 0,70 a 1,5mg/dL Colorimétrico - Jaffé Soro 

Fibrinogênio 180 a 350 mg/dL Klauss modificado Plasma 

Glicose 60 até 100 mg/dL 
Colorimétrico 

enzimático 
Soro ou plasma 

PCR 

Inferior a 0,8 mg/dL 

Sensibilidade do teste: 0,05 

mg/dL 

Nefelometria e/ou 

Aglutinação 
Soro 

Potássio 3,5 a 5,6 mmol/L Eletrodo íon-seletivo Soro 

Sódio 136 a 146 mmol/L Eletrodo íon-seletivo Soro 

TGO/AST 
Feminino: até 40 U/L 

Masculino: até 50 U/L 

Cinético – IFCC 

 
 

TGP/ALT 
Feminino: até 40 U/L 

Masculino: até 50 U/L 

Cinético – IFCC 

 
 

Triglicérides 

 

Desejáveis: < a 150 mg/dL 

Limitrofe: 150 a 200 mg/dL 

Elevado: 201 a 499 mg/dL 

Muito elevado: > 500 

mg/dL 

 

Colorimétrico - 

Peroxidase 

 

Soro 

 

TSH 

 

RN : Ate 39,00 uIU/mL 

2a semana a 1 mês: 0,34 a 

16,00 uIU/mL 

1 mês a 5 anos : 0,34 a 

9,00 uIU/mL 

6 a 18 anos : 0,34 a 6,00 

uIU/mL 

Adultos : 0,34 a 5,60 

uIU/mL 

 

 

Quimiluminescência 

 

Soro 
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Anexo K – Valores individuais da reatividade arterial nos momentos 1 e 4 

Paciente Sexo Idade 
(anos) 

Hiperemia 
Reativa 1 

(HR 1) 

DFM 
1 (%) 

Nitrato  
1 (%) 

Hiperemia 
Reativa 4 

(HR 4) 

DFM 
4 

(%) 

Nitrato  
4 (%) 

1 M 15 
130,90 

5,50 8,10 
1378,75 

5,50 8,57 

2 M 39 678,90 5,00 15,30 848,71 5,20 16,20 

3 F 13 851,48 4,00 19,00 353,20 3,80 19,00 

4 F 9 915,66 3,70 14,80 566,22 3,70 14,80 

5 M 16 150,00 0,00 10,00 237,27 0,00 10,00 

6 F 16 851,63 3,30 13,30 813,83 3,40 13,70 

7 M 14 278,37 4,00 15,00 549,02 3,40 14,80 

8 M 16 718,49 5,70 14,20 1023,07 5,40 13,50 

9 F 35 597,98 6,60 10,00 385,97 6,50 10,00 

10 M 8 437,66 3,80 11,50 191,28 4,00 12,00 

11 F 13 611,27 0,00 8,00 411,74 0,00 8,00 

12 M 13 905,06 4,00 12,00 608,52 3,80 11,50 

13 M 22 738,38 3,20 12,90 820,77 3,30 13,00 

14 M 26 733,32 0,00 16,00 741,42 0,00 16,00 

15 M 12 565,28 0,00 7,1 424,47 2,00 7,00 

16 F 11 686,70 3,80 15,30 899,14 5,00 14,80 

17 M 12 621,84 5,80 12,90 767,65 6,00 12,90 

18 F 18 1221,77 3,60 18,50 841,45 2,80 18,50 

19 M 28 594,54 3,00 6,00 765,81 2,90 9,00 

20 M 12 698,79 3,85 11,50 560,36 3,85 15,38 

21 F 16 752,40 3,70 7,40 912,33 3,70 7,40 
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Anexo L - Termo de consentimento do grupo de pacientes 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO ESTUDO: 

“Estudo da integridade arterial em pacientes com coarctação 

da aorta, antes e após aortoplastia com implante de stent” 

 

CENTRO: INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

INVESTIGADOR: Dr. Carlos Alberto de Jesus. CRM 65017 

NÚMERO DO PACIENTE:  

INICIAIS DO PACIENTE:  

 

OBJETIVO DESTE ESTUDO 

O senhor (a) Seu filho (a) está sendo convidado(a) a participar deste estudo 

porque apresenta uma doença no coração chamada “coarctação da aorta”,  

e que possivelmente precisará de tratamento realizado por meio de 

cateterismo cardíaco. 

O objetivo do estudo é avaliar com exame de ultra-som do coração 

(ecocardiograma transtorácico) a função cardíaca e a função dos vasos 

sanguíneos antes e após a realização do cateterismo que o (a) senhor (a) 

seu  filho (a) será submetido. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Caso o(a) senhor(a) / seu filho (a) queiram participar deste estudo serão 

realizados, além dos exames de rotina, 1 exame de ultrassom do coração 

(ecocardiograma transtorácico) e 1 ultrassom das artérias do pescoço 

(ultrassom de carótidas) e da artéria do braço (ultrassom da artéria braquial) 

que servem  para ver  se existem  sinais de formação de placas de 

colesterol, e função endotelial que serve para ver o risco de doenças 

coronárias e de manter a pressão alta. 
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RISCOS E DESCONFORTOS 

O ecocardiograma transtorácico, o ultrassom de carótidas e da artéria 

braquial são exames que não trazem riscos à (sua) saúde/do seu filho (a). 

O ultrassom das artérias carótidas, subclávia direita e femoral não necessita 

de nenhum preparo. O ultrassom da artéria braquial e femoral para avaliação 

da função endotelial poderá causar desconforto pequeno, pois, o paciente 

poderá sentir formigamento no braço no qual será insuflado o manguito 

(como o utilizado para medir a pressão arterial). Poderá, ainda, apresentar 

dor de cabeça, tontura ou queda de pressão quando sob efeito da 

medicação que será usada apenas no momento do estudo, um vasodilatador 

do grupo nitrato (“Isordil via sublingual”), será necessário jejum de no mínimo 

4 horas, não tomar café nem fumar 24 horas antes do exame. Para coleta do 

sangue, deve estar em jejum de pelo menos doze horas, pode sentir o 

desconforto da picada da agulha e os riscos inerentes a uma coleta de 

sangue normal, sendo mais comum o sangramento local. 

 

BENEFÍCIOS POTENCIAIS 

Com a participação no estudo o senhor (a) seu filho (a) poderá se beneficiar 

diretamente através do diagnóstico e tratamento precoce das eventuais 

complicações que ocorram no pré ou pós-cateterismo e também ajudará a 

compreender melhor as possíveis associações que existam entre certos 

sinais presentes antes do cateterismo e a ocorrência das complicações 

mencionadas. Isso poderá trazer benefícios a inúmeros outros pacientes. 

 

ALTERNATIVAS À PARTICIPAÇÃO 

Caso o senhor(a) ou seu filho(a) não queiram participar do estudo, receberá 

o tratamento proposto pelo seu médico de forma independente e sem 

nenhum tipo de prejuízo.  

 

CONFIDENCIALIDADE 

Se o senhor(a) ou seu filho (a) aceitarem participar do estudo, todos os seus 

registros médicos serão verificados pela equipe de pesquisa, mas serão 
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mantidos confidenciais e os resultados obtidos serão entregues apenas aos 

responsáveis legais e arquivados no prontuário médico. Seu médico será 

informado de sua participação neste estudo. Cada participante receberá um 

número que o identificará no decorrer do estudo, bem como serão utilizadas 

as iniciais do nome. Ao término do estudo, as conclusões obtidas serão 

publicadas em revista médica especializada. Assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido o senhor estará dando permissão para 

que isso seja feito.  

 

NOVOS ACHADOS 

O senhor (a) será informado sobre quaisquer novos achados importantes 

que se tornarem disponíveis durante o estudo, que possam influenciar seu 

desejo ou de seu filho (a) de continuar ou não a participar. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSENTIMENTO 

Sua participação e a de seu filho (a) neste estudo é voluntária e não 

será remunerada. O senhor (a) ou seu filho (a) podem se recusar a 

participar ou desistir a qualquer momento durante o estudo, sem ter 

que dar explicações. Isso não mudará a qualidade de atendimento que 

o senhor(a) ele (a) estará recebendo e não acarretará em qualquer 

tipo de penalidade. 

Os membros da equipe de pesquisa podem encerrar sua participação no 

programa de pesquisa após análise das razões pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Instituição. O motivo será explicado ao senhor (a) e pode ser 

devido a alguma alteração médica, que pode colocá-lo em risco de outras 

complicações se o senhor (a) ele (a) continuar na pesquisa, cancelamento 

do estudo pelos coordenadores, pelo senhor (a) não cumprir as orientações 

dadas pela equipe de pesquisa ou outras questões administrativas. Caso 

isso venha a acontecer, o tratamento do seu filho (a) continuará sendo feito 

pelo seu médico da mesma forma. 
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TRATAMENTO MÉDICO/INDENIZAÇÃO 

Os exames específicos deste estudo serão fornecidos ao senhor de graça. 

Em caso de dúvida a respeito da pesquisa, entre em contato com Dr. Carlos 

Alberto de Jesus no telefone 011- 50856060. 

Ao assinar este termo o senhor (a) não abre mão de nenhum direito legal. 

 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O investigador clínico (Dr. Carlos Alberto de Jesus, telefone 011- 50856060) 

irá responder todas as dúvidas que o senhor (a) possa ter sobre a 

participação do seu filho (a) neste estudo. Em caso de dúvidas ou 

preocupações quanto aos seus direitos e de seu filho (a) como participante 

deste estudo, o senhor (a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia no telefone 5085-

6040. Uma cópia deste termo será entregue para o senhor (a). 

 

Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas 

foram resolvidas. Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os 

exames a que meu filho (a) será submetido e os possíveis riscos e 

desconfortos e potenciais benefícios que possa apresentar. As alternativas à 

nossa participação neste estudo também foram discutidas. Portanto, 

concordo voluntariamente em fornecer meu consentimento para que eu/meu 

filho (a) possa participar deste estudo clínico. 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Paciente ou Responsável     Data     Hora 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Testemunha (se necessário)                     Data     Hora 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Investigador          Data     Hora 
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Anexo M - Termo de consentimento do grupo controle 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

GRUPO CONTROLE 

 

 

Título da Pesquisa: Estudo da integridade arterial em portadores de coarctação da aorta, 

antes e após aortoplastia com implante de stent 

 

Investigador Principal: Dr. Carlos Alberto de Jesus 

 

Iniciais do Paciente:------------------- 

 

Nº do Paciente: ------------------------ 

 

 

 

Objetivo deste Estudo 

 

O senhor(a) seu filho(a) está sendo convidado (a) a participar deste estudo porque possui 

um coração normal ao ecocardiograma. 

O objetivo do estudo é avaliar com ecocardiograma e ultrassom dos vasos sanguíneos a 

função cardíaca e a função dos vasos para servirem de modelo normal a ser comparado 

com pacientes portadores de coarctação da aorta. 

 

 

Procedimentos do Estudo 

 

Caso o senhor(a)/seu filho(a) queiram participar deste estudo, ele constará dos seguintes 

passos: 

a) Ecocardiograma transtorácico: exame de ultrassom do coração para ver a anatomia 

e a função detalhadas do coração. 

b) Ultrassom das artérias do pescoço (ultrassom de carótidas), da artéria do braço 

(ultrassom da artéria braquial) e da artéria da coxa (artéria femoral): estes exames 

servem para ver se existem sinais de formação de placas de gordura dentro deles, 

rigidez das paredes das artérias do pescoço (ultrassom de carótidas) e observar 

como os vasos sanguíneos reagem quando fazemos alguns estímulos (isto se 

chama função endotelial).  

c) Para realizar o ultrassom da artéria do braço vamos insuflar o aparelho de medir 

pressão arterial que ficará no braço por alguns minutos.  

d) Ainda para realizar o ultrassom do braço e da perna precisamos dar ao 

senhor(a)/seu filho(a) uma medicação chamada isordil que é colocada embaixo da 

língua. Esta medicação ajuda muito para ver como as artérias do braço e da perna 

se comportam em termos de aumento do seu calibre após o uso de isordil. 

e) Exames de sangue para ver se o senhor(a)/seu filho(a) tem alterações na glicose e 

gordura do sangue, além de verificar doença dos rins, fígado e tireoide (lipidograma, 

glicemia, ureia, TGO, TGP, TSH). 
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Riscos e Desconfortos  

 

O ecocardiograma transtorácico, o ultrassom de carótidas e da artéria braquial são exames 

que não trazem riscos à (sua) saúde/do seu filho (a). 

O ultrassom das artérias carótidas e subclávia direita não necessita de nenhum preparo. O 

ultrassom da artéria braquial e femoral para avaliação da função endotelial poderá causar 

desconforto pequeno, pois, o paciente poderá sentir formigamento no braço no qual será 

insuflado o manguito (como o utilizado para medir a pressão arterial). Poderá, ainda, 

apresentar dor de cabeça, tontura ou queda de pressão quando sob efeito da medicação 

que será usada apenas no momento do estudo, um vasodilatador do grupo nitrato (“Isordil 

via sublingual”), será necessário jejum de no mínimo 4 horas, não tomar café nem fumar 24 

horas antes do exame. Para coleta do sangue, deve estar em jejum de pelo menos doze 

horas, pode sentir o desconforto da picada da agulha e os riscos inerentes a uma coleta de 

sangue normal, sendo mais comum o sangramento local. 

 

 

Benefícios Potenciais 

 

Com a participação no estudo o senhor(a)/seu filho(a) poderá se beneficiar da identificação 

precoce de possíveis anomalias dos vasos sanguíneos e com isso do tratamento destas 

antes que as complicações aconteçam com o passar do tempo. 

 

 

Alternativas à Participação 

 

Caso o senhor(a)/seu filho(a) não queiram participar do estudo, receberá o tratamento 

proposto pelo seu médico de forma independente e sem nenhum tipo de prejuízo. 

 

 

Novos Achados 

 

O senhor(a) será mantido informado sobre as novas informações que possam influenciar 

sua vontade/de seu filho(a) de continuar participando do estudo. 

 

 

Participação Voluntária e Consentimento 

 

Sua participação e a de seu filho (a) neste estudo é voluntária e não 

será remunerada. O senhor (a) ou seu filho (a) podem se recusar a 

participar ou desistir a qualquer momento durante o estudo, sem ter 

que dar explicações. Isso não mudará a qualidade de atendimento que 

o senhor(a) ele (a) estará recebendo e não acarretará em qualquer 

tipo de penalidade. 
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Os membros da equipe de pesquisa podem encerrar sua participação no programa de 

pesquisa após análise das razões pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição. O 

motivo será explicado ao senhor (a) e pode ser devido a alguma alteração médica, que 

pode colocá-lo em risco de outras complicações se o senhor (a) ele (a) continuar na 

pesquisa, cancelamento do estudo pelos coordenadores, pelo senhor (a) não cumprir as 

orientações dadas pela equipe de pesquisa ou outras questões administrativas. Caso isso 

venha a acontecer, o tratamento do seu filho (a) continuará sendo feito pelo seu médico da 

mesma forma. 

 

 

Confidencialidade 

 

Se o senhor(a) ou seu filho (a) aceitarem participar do estudo, todos os seus registros 

médicos serão verificados pela equipe de pesquisa, mas serão mantidos confidenciais e os 

resultados obtidos serão entregues apenas aos responsáveis legais e arquivados no 

prontuário médico. Seu médico será informado de sua participação neste estudo. Cada 

participante receberá um número que o identificará no decorrer do estudo, bem como serão 

utilizadas as iniciais do nome. Ao término do estudo, as conclusões obtidas serão 

publicadas em revista médica especializada. Assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido o senhor estará dando permissão para que isso seja feito.  

 

 

Tratamento Médico/ Indenização 

 

Os exames específicos deste estudo serão fornecidos ao senhor de graça. Em caso de 

dúvida a respeito da pesquisa, entre em contato com Dr. Carlos Alberto de Jesus no 

telefone 011- 50856060. 

Ao assinar este termo o senhor (a) não abre mão de nenhum direito legal. 

 

 

Solicitação de Informações Adicionais 

O investigador clínico (Dr. Carlos Alberto de Jesus, telefone 011- 50856060) irá responder 

todas as dúvidas que o senhor (a) possa ter sobre a participação do seu filho (a) neste 

estudo. Em caso de dúvidas ou preocupações quanto aos seus direitos e de seu filho (a) 

como participante deste estudo, o senhor (a) poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia no telefone 5085-6040. 

Uma cópia deste termo será entregue para o senhor (a). 

 

Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas foram 

resolvidas. Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os exames a que meu 

filho (a) será submetido e os possíveis riscos e desconfortos e potenciais benefícios 
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que possa apresentar. As alternativas à nossa participação neste estudo também 

foram discutidas. Portanto, concordo voluntariamente em fornecer meu 

consentimento para que eu/meu filho (a) possa participar deste estudo clínico. 

 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Paciente ou Responsável      Data     Hora 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Testemunha (se necessário)                     Data     Hora 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Investigador          Data     Hora 
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