
RICARDO PAVANELLO 
 
 

 

 

 

 

 

Efeitos da farmacoterapia utilizando doses máximas de 

clopidogrel e atorvastatina no controle da hiperpla sia 

neointimal pós-implante de stent coronário 

 

 

 

 
 
 
 

 
Tese apresentada ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

Entidade Associada da Universidade de São Paulo para a 
obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

São Paulo 
2012 



RICARDO PAVANELLO 
 
 

 

 

 

 

 

Efeitos da farmacoterapia utilizando doses máximas de 

clopidogrel e atorvastatina no controle da hiperpla sia 

neointimal pós-implante de stent coronário 

 

 

 

 
 
 

Tese apresentada ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 
Entidade Associada da Universidade de São Paulo para a 

obtenção do título de Doutor em Ciências. 
 

Área de concentração:  Medicina, Tecnologia e Intervenção em 
Cardiologia 
 

Orientadora:  Profª. Drª. Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2012 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação ( CIP) 
Preparada pela Biblioteca do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

 
©reprodução autorizada pelo autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pavanello, Ricardo 
 
Efeitos da farmacoterapia utlizando doses máximas d e 

clopidogrel e atorvastatina no controle da hiperpla sia 
neointimal pós implante de stent coronário / Ricardo 
Pavanello. -- São Paulo, 2012. 

 
Tese(doutorado)--Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 

Universidade de São Paulo. 
 
Área de Concentração: Medicina, Tecnologia e Intervenção em 

Cardiologia. 
Orientador: Prof. Dra. Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa 

 
Descritores: 1.DOENÇA DAS CORONÁRIAS. 3.ULTASSONOGRAFIA  

INTRAVASCULAR. 4.STENTS. 5.REESTENOSE CORONÁRIA. 6. 
CLOPIDOGREL 150 mg. 7. ATORVASTATINA 80 mg. 

 
USP/IDPC/Biblioteca/020/12 
. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 



 

 

 

 

Aos meus amados pais, Ettore e Vanda, fontes de inspiração e 

exemplos de vida. 

    

 

A Márcia e Bruna serei sempre grato pela compreensão 

e  apoio em todos os momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 



    

     A Profª. Drª. Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa, 

orientadora virtuosa, incansável e paciente, meus sinceros 

agradecimentos, por distinguir-me como seu orientando. 

 
 

Ao Prof. Dr. José Eduardo de Moraes Rego Sousa, 

pioneiro e líder da cardiologia intervencionista mundial e  

verdadeiro mentor desse projeto, pelo permanente  apoio. 

 
 

Ao Prof. Dr. Luiz Fernando Leite Tanajura, parceiro e 

amigo, pelas oportunas e valiosas orientações. 

 
 

Aos médicos do Serviço de Cardiologia Invasiva do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, meus mais sinceros 

agradecimentos pela ajuda e incentivo à realização desta tese. 

 
 

Aos Profs. Drs. Eulógio Martinez Filho e Leopoldo Soares 

Piegas, membros da banca de qualificação, pelas valiosas 

sugestões para o aprimoramento do nosso projeto. 

 
 

Ao Prof. Dr. Adib Jatene e equipe, colegas pelos quais 

tenho profundo respeito e admiração, pelo inestimável apoio. 

 



  Sr. Wagner Vieira Pinto, pela ajuda indispensável à 

adequada execução deste trabalho. 

 
 

A Srª Elivane Souza Victor, pelas orientações e cálculos 

estatísticos deste estudo. 

 
 

A Srª Rita de Cássia Lopes Oliveira, pela colaboração na 

digitação e diagramação deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SUMÁRIO 

 
 
 

Lista de Abreviaturas 
Lista de Símbolos 
Lista de Figuras 
Lista de Tabelas 
Resumo 
Summary 
1 INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------   01 
 1.1 Resposta da parede vascular após o implante de stent 
  coronário ------------------------------------------------------------------------   04 
 1.2 Trombose parietal ------------------------------------------------------------   05 

1.2.1 Inflamação --------------------------------------------------------------------   06 
1.2.2 Proliferação das células musculares lisas ---------------------------   07 
1.2.3 Matriz extracelular ----------------------------------------------------------   07 

 1.3 Prevenção do fenômeno trombótico  -----------------------------------   08 
1.3.1 Dupla terapêutica antiplaquetária pós-stent: AAS e 
 Clopidogrel -------------------------------------------------------------------   09 
1.3.2 Antiplaquetários: doses de ataque e manutenção -----------------   11 

 1.4 Controle das reações inflamatórias após ICP ------------------------   12 
1.4.1 Estatinas e seus efeitos pleiotrópicos ---------------------------------   14 
1.4.2 Tipo e doses de estatina --------------------------------------------------   15 

2 OBJETIVOS ---------------------------------------------------------------------------   17 
  2.1  Hipótese e objetivos desta investigação -------------------------------   18 

2.2.1 Objetivo Primário -----------------------------------------------------------   18 
2.2.2 Objetivos Secundários ----------------------------------------------------   19 

3 MÉTODOS -----------------------------------------------------------------------------   20 
3.1 Casuísta ------------------------------------------------------------------------   21 
3.1.1 Critérios de inclusão -------------------------------------------------------   21 
3.1.2 Critérios de exclusão ------------------------------------------------------   22 
3.2 Delineamento e fluxograma -----------------------------------------------   23 
3.2.1 Implementação do estudo ------------------------------------------------   24 
3.2.2 Avaliação clínica pré-ICP -------------------------------------------------   25 
3.2.3 Características do stent e técnica de implante ---------------------   25 
3.2.4 Alta hospitalar ---------------------------------------------------------------   27 
3.2.5 Avaliação angiográfica quantitativa ------------------------------------   28 
3.2.6 Análise ultrassonográfica -------------------------------------------------   30 
3.2.7 Definições --------------------------------------------------------------------   33 
3.2.8 Análise estatística ----------------------------------------------------------   35 

4 RESULTADOS ------------------------------------------------------------------------   37 
4.1 Características clínicas ------------------------------------------------------   38 
4.2 Terapêutica farmacológica adjunta ---------------------------------------   39 
4.3 Características angiográficas ----------------------------------------------   39 
4.4 Variáveis relacionadas à ICP -----------------------------------------------   40 
4.5 Evolução clínica até 30 dias ------------------------------------------------   41 
4.6 Evolução clinica tardia -------------------------------------------------------   42 



4.7 Exames laboratoriais ---------------------------------------------------------   43 
4.8 Resultados da angiografia coronária quantitativa -------------------   44 
4.9 Resultados do USIC ---------------------------------------------------------   45 
4.10 Procedimentos após o término do período de acompanhamento   47 

5 DISCUSSÃO --------------------------------------------------------------------------   48 
5.1 Considerações preliminares -----------------------------------------------   49 
5.2 Considerações relacionadas ao protocolo -----------------------------   49 
5.2.1 Escolha do grupo populacional e do modelo do stent ------------   49 
5.2.2 Terapêutica antiplaquetária adjunta -----------------------------------   50 
5.2.3 Escolha da estatina --------------------------------------------------------   52 
5.2.4 Ultrassom intracoronário como método de avaliação ------------   54 
5.3 Considerações relacionadas aos resultados --------------------------   55 
5.3.1 Influência das características clínicas e angiográficas de base   55 
5.3.2 Influência das variáveis relacionadas ao procedimento ----------   57 
5.3.3 Resultados clínicos precoces e tardios -------------------------------   57 
5.3.4 Resultados da angiografia coronária tardia e do USIC -----------   59 
5.3.4.1 Antiplaquetários no controle da reestenose intrastent ----------   60 
5.3.4.2 Estatinas na prevenção da reestenose intrastent ----------------   62 
5.4 Justificativas para a falha da terapêutica administrada por via 
 sistêmica na prevenção da reestenose --------------------------------   64 

5.5 Outras opções para a redução da reestenose -----------------------   66 
5.6 Limitações ----------------------------------------------------------------------   68 
5.7 Implicações clínicas ---------------------------------------------------------   68 

6 CONCLUSÕES -----------------------------------------------------------------------   70 
7 ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------   72 
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ---------------------------------------------   76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Listas 

 



Lista de Abreviaturas  

 
 
ACC  American College of Cardiology 
ACD artéria coronária direita 
ACQ  angiografia coronária quantitativa 
ACX  artéria circunflexa 
ADA  artéria descendente anterior 
AHA  American Heart Association 
AMLE  área da membrana elástica externa 
ARC  Academic Research Consortium 
BARC  Bleeding Academic Research Consortium 
CCS  Canadian Cardiovascular Society 
CML  células musculares lisas 
CRM  cirurgia de revascularização miocárdica 
DAC  doença arterial coronária 
DML  diâmetro mínimo da luz 
DP   desvio padrão 
DR  diâmetro de referencia 
DRI  diâmetro de referencia interpolado 
ECAM  eventos cardíacos adversos maiores 
GA  ganho agudo 
HNI  hiperplasia neointimal 
ICP  intervenção coronária percutânea 
IMC  índice de massa corpórea 
OVL  obstrução volumétrica da luz 
PCR  proteína C reativa 
PTL              Perda tardia da luz 
RLA  revascularização da lesão-alvo 
RVA              revascularização do vaso alvo 
USIC  ultrassom intra-coronário 
VHI   volume de hiperplasia intimal 
VL  volume da luz 
VP  volume da placa 
VS  volume do stent 
VV  volume do vaso 
 

 

 

 



Lista de Símbolos 
 
 
% porcentagem 
<  menor que 
>  maior que 
=  igual 
kg  quilograma 
cm  centímetro 
mm  milímetro 
ml  mililitro 
mg/dl  miligrama por decilitro 
UI  unidade internacional 
mm²  milímetro quadrado 
mm3  milímetro cúbico 
µ  micra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Figuras 

 

 

Figura 1 -  Fases do processo reparativo ----------------------------------------  04 

Figura 2 -  Mecanismos de ação do AAS e do clopidogrel ------------------  10 

Figura 3 -  Algoritmo do estudo -----------------------------------------------------  24 

Figura 4 -  Desenho do stent Liberté® ---------------------------------------------  26 

Figura 5 -  Exemplo das mensurações da angiografia e do USIC ao 

 longo do período evolutivo, em um caso do grupo A no qual 

 se administraram doses máximas de clopidogrel e 

 atorvastatina no qual se procedeu implante de stent na 

 artéria descendente anterior ------------------------------------------  32 

Figura 6 -  Imagens da angiografia e do ultrassom nas fases imediata 

 e tardia de um paciente do grupo A, no qual foi tratada 

 estenose grave da coronária direita --------------------------------  60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 1 -  Efeito hipolipemiante das estatinas ---------------------------------  15 

Tabela 2 -  Especificações do stent Liberté® utilizados neste estudo ---- 26 

Tabela 3 -  Características clínicas dos pacientes randomizados ---------  38 

Tabela 4 -  Dados da angiografia pré-procedimento ---------------------------  40 

Tabela 5 -  Evolução clínica tardia entre 30 dias e 12 meses ---------------  43 

Tabela 6 -  Resultados dos exames laboratoriais realizados durante 

 o estudo --------------------------------------------------------------------  44 

Tabela 7 -  Dados da angiografia quantitativa nos grupos A e B -----------  45 

Tabela 8 -  Resultados imediatos e tardios do USIC nos grupos A e B --  46 

Tabela 9 -  ECAM em estudos de prevenção de reestenose pós-ICP, 

 caracterizados pela inclusão de pacientes eletivos e com 

 lesões alvo de baixa complexidade  --------------------------------  58 

Tabela 10 -  Estudos clínicos que avaliaram agentes antiplaquetários na 

 prevenção da reestenose ----------------------------------------------  61 

Tabela 11 -  Principais resultados dos estudos RAVEL e SIRIUS  ----------  67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
 
 
Pavanello, R. Efeitos da farmacoterapia utlizando doses máximas d e 
clopidogrel e atorvastatina no controle da hiperpla sia neointimal pós 
implante de stent coronário  [tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, Universidade de São Paulo; 2012. 102p. 
 
 
FUNDAMENTOS: O implante de stents coronários constitui-se na técnica 
mais prevalente de revascularização percutânea, em especial pela 
prevenção da reestenose, quando comparado às intervenções com o balão. 
No entanto, a reestenose intra-stent, que ocorre em cerca de 25% dos 
casos, restringe os seus benefícios clínicos e econômicos tardios. 
Demonstrou-se que a hiperplasia neo-intimal decorrente da reação da 
parede vascular causada pelo implante do stent, é responsável pelas 
recidivas. Interroga-se se um protocolo de medicamentos contemplando 
doses máximas de manutenção de clopidogrel e atorvastatina poderia 
reduzir a hiperplasia neo-intimal e a reestenose. 
OBJETIVOS: O objetivo primário foi aferir se esta associação de 
medicamentos reduziria o volume de hiperplasia neo-intimal (35% ou mais), 
expressa pela obstrução volumétrica da luz, mensurada pelo ultrassom 
intracoronário, 12 meses após a intervenção. Os objetivos secundários 
foram: os resultados da angiografia quantitativa e os eventos cardíacos 
adversos maiores (óbito, infarto e revascularização do vaso-alvo). 
CASUÍSTICA E MÉTODOS: Foram incluídos casos eletivos e com lesões 
primárias nas artérias naturais. Os pacientes foram tratados com stents não 
farmacológicos e randomizados em dois grupos: A, com 50 pacientes 
medicados com doses máximas de clopidogrel e atorvastatina; e grupo B 
com 50 casos, medicados com 75mg de clopidogrel e doses de sinvastatina 
rotineiramente prescritas para obtenção das metas recomendadas para 
controle lipídico.  
RESULTADOS: Ambos os grupos não apresentaram diferenças significantes 
em relação às características clínicas, angiográficas e técnicas, com 
exceção do diabetes, mais comum em A (36% vs 16%; p=0,02). Aos 12 
meses de evolução, observaram-se eventos cardíacos maiores (12% versus 
18%; p = 0,56) e revascularização do vaso-alvo (4% versus 2%; p>0,99) sem 
diferença significante. Nova angiografia coronária foi obtida em 98% dos 
casos dos dois grupos, observando-se taxa de reestenose de 8,1% e 8,2% 
nos grupos A e B (p>0,99). A perda tardia da luz arterial foi semelhante [0,9 
mm (DP 0,5 mm) versus 1,1 mm (DP 0,7 mm); p = 0,22], o mesmo 
acontecendo com o diâmetro mínimo da luz [2,2 mm (DP 0,6 mm) versus 1,9 
mm (DP 0,6 mm); p = 0,12]. Realizou-se ultrassom intracoronário em 98% 
dos pacientes de ambos os grupos, observando-se obstrução do volume da 
luz de  36,3%  (DP 10,3%)  no grupo A e de 40,1% (DP 10,9%) no grupo B 
(p = 0,14). 
CONCLUSÕES: Os resultados deste estudo demonstram que: 1) a 
terapêutica adjunta utilizando doses máximas de clopidogrel 150 mg/dia e 



atorvastatina 80 mg/dia não reduz o volume de hiperplasia neo-intimal, 
expressa pela obstrução volumétrica da luz; 2) as variáveis da angiografia 
quantitativa e os eventos cardíacos adversos maiores não mostraram 
diferenças significativas entre os dois grupos. 
 
Descritores: Doença arterial coronária. Clopidogrel 150 mg. Atorvastatina 80 
mg. Ultrassom intravascular. Stents não farmacológicos. Reestenose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
 
Pavanello, R. Impact of optimized clopidogrel 150 mg and atorvast atin 
80 mg treatment  to control neointimal hyperplasia after PCI with bare 
metal stent: an intravascular ultrasound study  [Thesis]. São Paulo: 
Institute Dante Pazzanese of Cardiology, University of São Paulo; 2012. 
102p. 
 
 
BACKGROUND: Coronary stent implantation is the current technique of 
choice in patients undergoing percutaneous intervention. They effectively 
reduce acute occlusion and restenosis even in complex lesions. However, in-
stent restenosis occurs in up to 25% of the treated cases and there are 
several theories elaborating the possible relation between coronary artery 
thrombosis and inflammation to neointimal proliferation and the mechanism 
of obstruction recurrence. There are questions whether an optimized medical 
treatment based on maximum doses of Clopidogrel and Atorvastatin could 
limit neointimal hyperplasia and restenosis. 
OBJECTIVES: Primary endpoint was to assess the efficacy of this scheme in 
reducing neointimal hyperplasia volume (XX% or more), according to 
intravascular ultrasound measurements, 12 months after the index 
intervention. Secondary endpoints were quantitative angiography 
measurements and major adverse cardiac events (death, myocardial 
infarction and target vessel revascularization). 
METHODS: We included patients with de novo lesions undergoing elective 
implantation of uncoated stents. Patients were divided according to the drug 
regimen into Group A - 50 patients receiving maximal atorvastatin and 
clopidogrel doses; and Group B - 50 cases treated with standard clopidogrel 
and simvastatin doses. 
RESULTS: Groups were similar concerning clinical and angiographic 
characteristics, except for diabetes, more frequent in Group A (36% vs 16%, 
p = 0.02). At the end of 12 months major cardiac events (12% versus 18%, p 
= 0.56) and target vessel revascularization (4% versus 2%, p> 0.99) did not 
show differences between groups. Coronary angiography was obtained in 
98% of the cases and the restenosis rate was 8.1% (A group) and 8,2% (B 
group) (p> 0.99). Late luminal loss was similar [0.9 mm (SD 0.5 mm) versus 
1.1 mm (SD 0.7 mm), p = 0.22], as well as the minimum lumen diameter [2.2 
mm (SD 0.6 mm) versus 1.9 mm (SD 0.6 mm), p = 0.12]. IVUS was done in 
98% of patients in both groups, and the volume of neointimal hyperplasia 
was not significantly different in both groups [61.8 mm 3 (SD 35.4 mm3) mm3 
versus 66.3 (SD 31.6 mm3), p = 0.58]. Luminal volume obstruction was 
36.3% (SD 10.3%) in group A and 40.1% (SD 10.9%) in group B (p = 0.14). 
CONCLUSIONS: According to our results we may conclude that: 1) the 
therapeutic regimen using maximum doses of atorvastatin and clopidogrel 
did not reduce the volume of neointimal hyperplasia, 2) restenosis rate, 
quantitative angiography results and the rate of major adverse cardiac events 
were not affected by the treatment regimen. 



 
Descriptors: Coronary artery disease. Clopidogrel 150 mg. Atorvastatin 80 
mg. Intravascular ultrasound. Bare-metal stents. Restenosis. 
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A doença arterial coronária (DAC) é a principal causa de morte em 

todo o mundo e no Brasil, as causas cardiovasculares representam 32% dos 

óbitos, sendo o infarto do miocárdio a segunda causa mais comum entre 

estas afecções1, 2.  

 Atualmente, a intervenção coronária percutânea (ICP) com implante 

de stents constitui-se no método majoritário de revascularização miocárdica, 

em razão de sua capacidade de reduzir sintomas, melhorar a qualidade de 

vida e aumentar a sobrevida em determinados grupos de pacientes3-5. Mais 

de um milhão de intervenções coronárias com stents são realizadas só nos 

Estados Unidos; na América Latina, segundo o registro SOLACI, 

aproximadamente 90% dos procedimentos de revascularização percutânea 

empregam stents, sendo a grande maioria destas endopróteses não 

farmacológicas6, 7.  

A introdução dos stents constitui-se em um marco de grande 

relevância, pois, quando comparados aos demais instrumentais, mostraram-

se capazes de controlar as complicações agudas na sala de cateterismo, 

redução da reestenose, e possibilitaram o tratamento de lesões de maior 

complexidade, tanto no leito nativo quanto nos enxertos venosos. Permitiram 

ainda que a doença multiarterial e as lesões não protegidas do tronco de 

coronária esquerda pudessem ser tratadas sem intervenções cirúrgicas8.  
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As próteses intracoronárias atuam por um mecanismo de 

remodelamento, provocando fraturas e fissuras na placa aterosclerótica. 

Esta é então uniformemente comprimida contra a parede vascular, 

restabelecendo a geometria da luz do vaso, com ganho luminal mais 

expressivo que o obtido com qualquer outro instrumental. No entanto, o 

maior dano causado à parede do vaso desencadeia mecanismos 

reparadores, que visam à restauração de sua integridade. Aproximadamente 

um terço dos pacientes submetidos à intervenção com stents não-

farmacológicos apresentam recorrência de obstrução coronária no sítio 

previamente tratado, e cerca da metade destes necessitam de nova 

revascularização9, 10.  

O processo reparativo é constituído por quatro fases bem conhecidas, 

que se inter-relacionam e culminam na incorporação do stent à parede 

vascular, pela sua cobertura por tecido cicatricial (hiperplasia neointimal - 

HNI) e endotélio. Verificou-se que a magnitude dos fenômenos reparadores 

iniciais (trombose e inflamação) influencia os de ocorrência mais tardia, ou 

seja, a proliferação de células musculares lisas (CML) e a produção de 

matriz. A trombose do stent e a reestenose da lesão tratada refletem a 

imperfeição ou o excesso desses fenômenos reparativos11, 12.  

Para a prevenção de tais ocorrências, sempre indesejáveis por sua 

repercussão clínica e econômica, uma série de medidas terapêuticas de 

natureza variada têm sido propostas, algumas bem outras mal sucedidas.  

No que tange à prevenção da reestenose por meio de medicamentos 

administrados por via sistêmica, até a presente data nenhum medicamento 
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ou esquema de associação de fármacos mostrou-se capaz de reduzir 

significativamente as recidivas. A presente investigação testará um novo 

esquema de associação de medicamentos com este propósito.  

 

1.1 Resposta da parede vascular após o implante de stent coronário 

 

Como já mencionado, o implante de um stent no leito vascular 

acarreta um dano, a qual ocasiona um processo reparativo, cuja sequencia 

de fenômenos demonstrada esquematicamente na Figura 1, é composto por 

quatro etapas: trombose, inflamação aguda e crônica, proliferação de CML  

e  produção de matriz  extracelular11-14. Discutiremos cada um de forma mais 

pormenorizada, para a melhor compreensão dos potenciais efeitos benéficos 

do esquema medicamentoso que será investigado.  

 

Figura 1.  Fases do processo reparativo 
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1.2 Trombose parietal 

 

Estudos com animais submetidos à ICP com o balão e com 

aterectomia coronária direcionada evidenciaram que, após o dano causado 

pelo instrumental, caracterizado por desendotelização e injúria às camadas 

subintimal e média, há a formação de complexos que envolvem 

principalmente as plaquetas, a formação de fibrina e os leucócitos. Essas 

ligações são mediadas por moléculas de adesão, que são responsáveis 

pelas interações desses elementos figurados do sangue com a parede do 

vaso. Assim, observa-se a adesão das plaquetas aos receptores parietais e 

aos monócitos e neutrófilos.  

Este verdadeiro acarpetamento trombótico, essencialmente 

plaquetário, ocorre habitualmente no período entre algumas horas até três 

dias após o procedimento, embora possa ocorrer até o final do primeiro mês 

ou, mais raramente, após esse período15, 16.  

A trombose, em geral, é um fenômeno limitado no tempo, sendo sua 

eventual progressão para oclusão do vaso-alvo uma complicação grave, que 

pode ocorrer quando não são observados: os aspectos técnicos adequados; 

a obtenção de um bom resultado angiográfico final e a prescrição de uma 

farmacoterapia adjunta apropriada. Assim, a cobertura trombótica, se é 

desejável por um lado, como parte do processo reparativo, deve ser 

rigorosamente controlada por outro, para que se evitem as complicações 

maiores do procedimento, na fase hospitalar, ou os eventos adversos 

maiores, na evolução clínica tardia16.  
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1.2.1 Inflamação 

 

A produção de citocinas no local do dano vascular estimula a 

migração dos leucócitos para o interior da parede, através da camada de 

plaquetas e fibrina depositadas na região abordada. Outras citocinas e 

fatores de crescimento são então liberados pelos elementos figurados do 

sangue, ativando as CML, que se proliferam e produzem matriz extracelular 

na região subintimal. 

Essa matriz é composta por vários subtipos de colágeno e 

proteoglicanos, elementos pró-agregantes que constituem o maior 

componente da neointima, que é essencialmente de natureza fibromuscular. 

A intensidade e a duração deste processo inflamatório dependem 

diretamente do grau do dano causado pelo instrumental, sendo em geral 

mais intensas e expressivas com o implante dos stents do que com o uso 

isolado do balão. Além disso, quando o dano vascular se estende 

longitudinalmente para além da lesão-alvo, o processo reparativo também o 

faz11, 17, 18. 

Assim, a inflamação, tanto na fase inicial quanto na tardia após o 

procedimento, desempenha papel crucial na resposta ao dano vascular, 

sendo determinante das etapas seguintes da cicatrização. 
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1.2.2  Proliferação das células musculares lisas 

 

A proliferação das CML é um dos principais componentes da 

fisiopatologia de várias formas de doença cardiovascular, tais como: a 

aterogênese, a resposta vascular à hipertensão arterial, a vasculopatia pós-

transplante cardíaco e a própria reestenose pós-ICP, entre outras18, 19. 

Como mencionado, a ICP causa graus variáveis de dano e de 

ativação dessas células, as quais, saindo do estado quiescente na camada 

média da parede vascular, passam a estimular outras CML a migrar, 

proliferar e sintetizar matriz celular, na camada subintimal da parede18, 19. 

Estudos seriados com ultrassom pós-ICP demonstraram que na 

reestenose pós-balão, o crescimento tecidual reparativo, ao contrário do que 

se pensava inicialmente, é o que contribui em menor porcentual para a 

perda da área da luz, que é devida em maior proporção ao remodelamento 

negativo da parede vascular, ou seja, o vaso se retrai. 

Contudo com o uso do stent, instrumental que inibe a retração aguda 

elástica e o remodelamento fibrótico crônico do vaso, o processo reparativo 

depende essencialmente do crescimento de tecido cicatricial (HNI) no local 

tratado19. 

 

1.2.3 Matriz extracelular 

 

A matriz extracelular, além de exercer papel estrutural no tecido 

neoformado, contribui para a resposta vascular a estímulos bioquímicos e 

mecânicos, por meio de seus receptores específicos, as integrinas. Estes 
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estímulos controlam funções celulares, como a migração e a proliferação 

das CML, em resposta aos mitógenos. Com a apoptose de parte da 

população dessas células, ao longo do período cicatricial, o componente 

tardio predominante do tecido reparativo é a própria matriz celular17-19. 

. 

1.3 Prevenção do fenômeno trombótico 

 

Estabelecido o dano vascular, as plaquetas são ativadas e reagem de 

três formas: aderindo à parede vascular; secretando o conteúdo de seus 

grânulos e agregando-se a outras plaquetas. Em pacientes submetidos à 

ICP utilizando endopróteses, as alterações da parede do vaso e a presença 

das hastes metálicas dos stents, pelos mecanismos já descritos, 

desencadeiam estes fenômenos plaquetários.  

O conhecimento de tais fatos desde os primórdios do método 

determinou que já nos protocolos iniciais, todo procedimento fosse 

associado à farmacoterapia antiplaquetária adjunta. Na era do balão, 

prescrevia-se apenas o ácido acetilsalicílico (AAS), por tempo 

indeterminado, para exercer seus efeitos não só durante a consolidação do 

procedimento, nos primeiros seis a 12 meses, mas também tardiamente, 

para prevenção de eventos trombóticos tardios20, 21.  

Na era dos stents, em função da maior intensidade e duração dos 

processos reparativos, os investigadores reavaliaram a farmacoterapia 

adjunta, verificando que a dupla terapêutica antiplaquetária, associando-se o 

AAS a um tienopiridínico, foi mais eficaz na prevenção do fenômeno 
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trombótico oclusivo pós-implante ótimo do stent, que qualquer outro 

protocolo antitrombótico, incluindo o uso isolado do AAS, como praticado na 

era do balão21.  

 

1.3.1 Dupla terapêutica antiplaquetária pós-stent: AAS e Clopidogrel 

 

Para prevenir a oclusão trombótica pós-stent são recomendados 

atualmente, na doença coronária crônica, o AAS e o clopidogrel22-24. Todos 

os outros antiplaquetários e as demais estratégias com o uso isolado ou 

combinado dos mesmos não se mostraram consistentemente superiores a 

essa associação, sempre com a pressuposição de que tenhamos obtido o 

implante ótimo da endoprótese, identificado expansão simétrica e aposição 

das hastes da endoprótese à parede vascular24. 

O AAS foi identificado pela primeira vez em 1897, por Felix Hoffman, 

mas foi somente em 1971 que Sir John Vane descreveu o seu mecanismo 

de ação, que consiste na acetilação irreversível da cicloxigenase das 

plaquetas, impedindo a síntese do tromboxane A2 (Figura 2)25.  Sob a ação 

deste medicamento, as plaquetas são incapazes de regenerar a via da 

cicloxigenase de forma permanente, até que novas plaquetas sejam 

lançadas na circulação, o que normalmente  ocorre na razão aproximada de 

30.000 novos elementos a cada 24 horas26. 

Essa seletividade pela cicloxigenase, com pouco ou nenhum efeito 

sobre as demais vias de ativação plaquetária, representa uma limitação. Por 

essa razão, o uso isolado do AAS não chega a bloquear a agregação 

plaquetária em níveis necessários para o implante seguro dos stents. Além 
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disso, tem sido verificada uma variação expressiva na resposta individual ao 

AAS, sendo que cerca de pelo menos 20% dos pacientes são parcial ou 

totalmente resistentes à sua ação antiplaquetária26, 27. 

 

 

Figura 2.  Mecanismos de ação do AAS e do clopidogrel 
ADP: adenosina de fosfato; AAS: ácido acetil salicílico; COX: ciclo oxigenase 
 

Por esta razão, tornou-se clara a necessidade de associar o AAS com 

outro medicamento antiplaquetário, o qual deveria atuar em outras vias do 

processo de agregação plaquetária, atuando de forma sinérgica com o AAS. 

Com esta finalidade, os compostos tienopiridínicos foram incluídos no 

protocolo de medicamentos adjuntos às ICP28. Estes medicamentos atuam 

seletivamente na via do ADP da agregação das plaquetas, impedindo sua 

ligação com o respectivo receptor e a subseqüente ativação do complexo 

glicoprotéico IIb-IIIa Inicialmente utilizou-se a ticlopidina, e a associação 

deste fármaco com o AAS mostrou-se de grande valia, pois possibilitou o 
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abandono do uso dos anticoagulantes orais, o que foi comprovado por vários 

ensaios clínicos randomizados28. 

Porém, com o avançar da experiência clínica, observou-se que a 

ticlopidina apresentava uma série de limitações, que restringiam seu uso: a 

necessidade de duas tomadas diárias, uma potência antiplaquetária aquém 

da desejada e alguns efeitos colaterais muito indesejáveis, em especial a 

possibilidade de desenvolvimento de leucopenia e até agranulocitose. 

Estas observações levaram ao desenvolvimento de um composto 

tienopiridínico de segunda geração, o clopidogrel, o qual superou com ampla 

vantagem todas as limitações citadas que acompanhavam o uso da 

ticlopidina. Trata-se de uma pró-droga, que após sua absorção sofre uma 

rápida hidrólise no fígado, formando seu derivado ácido carboxílico, 

aproximadamente uma hora após a administração. 

No estudo CLASSICS, a associação entre clopidogrel e AAS mostrou-

se significativamente mais segura e apresentou melhor tolerabilidade do que 

as observadas com o uso conjunto de ticlopidina e AAS29. Estudos 

subseqüentes confirmaram esses achados e este protocolo terapêutico 

passou a ser universalmente aplicado em associação às ICP29-31. 

 

1.3.2 Antiplaquetários: doses de ataque e manutençã o 

 

Em pacientes que estejam em uso crônico do AAS, com doses que 

variam de 100 a 200 mg/dia (tomada única), a conduta habitual é manter a 

mesma dosagem antes e após o procedimento percutâneo. Naqueles que 

não estejam em uso regular do medicamento, preconiza-se dose de ataque 
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de 300 a 500 mg em tomada única na véspera da ICP, seguida pela de 

manutenção mencionada32. Em relação ao clopidogrel, utiliza-se dose única 

de ataque de 300 a 600 mg no dia anterior ao procedimento, seguida pela 

prescrição de 75 mg/ dia, dosagem habitual de manutenção; em pacientes 

nos quais se suspeite de má resposta a este medicamento, a dose de 

manutenção pode ser aumentada para 150 mg/dia, também em uma única 

tomada, conduta que em estudos de agregação plaquetária mostrou-se 

capaz de obter maiores níveis de inibição32-34. 

Por esta razão, questiona-se se doses mais elevadas de manutenção 

do clopidogrel não poderiam ter efeito mais positivo na modulação da HNI, 

particularmente considerando-se não desprezíveis os porcentuais de 

pacientes que são maus respondedores aos antiplaquetários, nas doses 

usuais. Como estas dosagens maiores de manutenção mostraram-se 

seguras em estudos recentes30-34, sem aumento significativo de efeitos 

adversos, a investigação desta possibilidade justifica-se. 

 

1.4 Controle das reações inflamatórias após ICP 

 

Como relatado, a reestenose intra-stent é decorrente do excesso de 

crescimento do tecido reparativo, que tem na trombose e na inflamação seus 

principais fenômenos desencadeadores. Além disto, foi demonstrado que a 

intensidade da proliferação das CML está diretamente relacionada à 

intensidade do processo trombótico-inflamatório12, 13.  
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Ensaios clínicos prévios demonstraram que a magnitude mais elevada 

dos níveis de proteína C reativa (PCR), importante marcador inflamatório, 

pré e pós-ICP estiveram associados a pior prognóstico clínico, associando-

se com maior ocorrência de eventos cardíacos adversos na evolução tardia 

após intervenção percutânea, incluindo o próprio fenômeno da reestenose, 

ainda que tal conceito não seja consensual35-44. Lasave et al, do nosso 

Serviço, observaram haver relação direta entre a intensidade da proliferação 

de tecido neointimal (avaliada pelo ultrassom intracoronário) e a elevação 

dos níveis de PCR, em pacientes submetidos à ICP45.  

Outros autores identificaram os níveis de PCR como um biomarcador 

preditivo de reestenose pós-stent46. Rittersma et al, analisando 341 

pacientes submetidos a implante de stents, concluíram que os níveis 

elevados de PCR (pré e pós ICP) estiveram relacionados não só à 

reestenose, como também a taxas maiores de infarto do miocárdio, no 

seguimento de 12 meses pós-ICP47.  

Desta forma, controlar a inflamação também pode influenciar 

positivamente o processo reparativo do dano vascular pós-ICP, justificando a 

presente investigação. Dos medicamentos utilizados no tratamento da 

doença coronária, as estatinas apresentam ação anti-inflamatória 

comprovada, e por isso também serão avaliadas com o propósito de reduzir 

a HNI após implante de stents.  
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1.4.1 Estatinas e seus efeitos pleiotrópicos 

 

Utilizadas desde meados da década de 80, as estatinas causaram 

uma verdadeira revolução no tratamento das dislipidemias e na prevenção 

secundária da DAC48. Esses fármacos têm estrutura esteróide e inibem a 

enzima HMG-redutase (3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A redutase), que 

modula a formação do colesterol no fígado. A HMG-reductase também é 

importante na formação de lipoproteínas plasmáticas, de onde derivam os 

seus outros efeitos : antinflamatório , antitrombótico e antiproliferativo49. 

Este conjunto de ações recebe a denominação de “efeitos 

pleiotrópicos” dessa classe de medicamentos, que podem ser 

potencialmente úteis na redução de eventos tardios pós-ICP, inclusive se a 

ação antiinflamatória das estatinas não poderia modular o processo 

proliferativo reparador após o implante de stents, reduzindo a chance de 

haver HNI excessiva. 

Os resultados de dois estudos asiáticos sugerem esta possibilidade. 

O primeiro deles foi o de Kamishirado et al, que analisaram dados de 

angiografias tardias com análise quantitativa de 124 pacientes submetidos 

ao implante de stents, divididos em dois grupos: um com dislipidemia em uso 

de pravastatina e outro sem dislipidemia e sem tratamento nenhum 

hipolipermiante (grupo controle). No seguimento angiográfico de seis meses, 

o diâmetro mínimo da luz (DML) foi maior no grupo tratado com pravastatina 

(2,1 DP 0,7mm versus 1,7 DP 0,7mm; p<0,01), refletindo taxas 

significativamente menores de reestenose binária (15% versus 31%; p=0,05) 

e revascularização da lesão-alvo (RLA) (10% versus 24%; p=0,05)49. 
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Outro estudo, de desenho similar, realizado por Yamawaki et al, 

demonstrou, em uma coorte de 341 pacientes submetidos à ICP e 

reestudados na evolução, taxas de reestenose menores no grupo que 

recebeu estatinas (35,3% vs 46,3%, p=0,042), assim como as RLA (14,2% 

vs 23,9%, p=0,018)50. 

Apesar destes resultados positivos, até a presente data não há 

respaldo para a prescrição de estatinas com a finalidade de reduzir as taxas 

de reestenose após ICP, pela falta de poder estatístico suficiente dos 

ensaios mencionados. Desta forma, a exemplo do citado para o clopidogrel, 

são necessários estudos conclusivos que clareiem esta questão. 

 

1.4.2 Tipo e doses de estatina 

 

O uso de estatinas em coronariopatas é consensual, 

independentemente da presença ou não de dislipidemias ou da realização 

prévia de procedimentos de revascularização miocárdica48. Seu efeito 

hipolipemiante é bastante conhecido e varia conforme o composto e as 

doses prescritas (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Efeito hipolipemiante das estatinas48 
 

 
Estatinas 

 
LDL colesterol   

 
 HDL colesterol   

 
Triglicérides 

Atorvastatina - 51% + 6% - 29% 
Fluvastatina - 24% + 8% - 10% 
Lovastatina  - 34% + 8% - 16% 
Pravastatina - 34%   + 12% - 24% 
Rosuvastatina - 55% + 9% - 26% 
Sinvastatina - 41%   + 12% - 18% 
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Por esta razão, em nosso Serviço adota em todo paciente portador de 

DAC utiliza uma estatina. Na grande maioria dos pacientes, a sinvastatina é 

o fármaco inicialmente prescrito, na dose de 20mg a 40mg/dia, sendo os 

ajustes de dose dependentes da obtenção das metas preconizadas pelas 

diretrizes48. 

Especificamente no contexto das ICP, alguns estudos inclusive 

sugeriram que as estatinas poderiam reduzir o dano miocárdico que ocorre 

no momento da intervenção51, 52. 

Por razões econômicas e temor pela ocorrência de efeitos colaterais, 

estatinas mais modernas, potentes e dotadas de efeitos pleiotrópicos mais 

acentuados do que a sinvastatina, como seria o caso da atorvastatina na 

dose de 80 mg/dia, são raramente utilizadas na prática clínica rotineira do 

nosso Serviço. O real impacto destas estatinas mais potentes e em doses 

máximas no paciente submetido à ICP está por ser elucidado53-55. 
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2.1 Hipótese e objetivos desta investigação 

 

A presente investigação objetiva verificar se um esquema terapêutico 

otimizado que contemple a prescrição de doses máximas de manutenção de 

clopidogrel e atorvastatina teria efeito significante na magnitude da HNI pós-

ICP utilizando stents coronários não revestidos, mensurada pelo USIC, 

quando comparada ao uso de doses habituais de manutenção do referido 

agente antiplaquetário associado a uma estatina menos potente, no caso a 

sinvastatina. 

Para testar tal hipótese, avaliaremos, em dois grupos de pacientes 

(grupo A – casos que receberam doses máximas de manutenção de 

clopidogrel e atorvastatina e grupo B pacientes medicados com clopidogrel e 

sinvastatina nas doses habituais), os seguintes desfechos: 

 

2.2.1 Objetivo primário 

 

Mensuração da obstrução volumétrica da luz do vaso tratado com 

stent, aferido pelo ultrassom intracoronário, aos 12 meses de evolução. 
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2.2.2 Objetivos secundários 

 

a. Resultados da angiografia coronária quantitativa na angiografia 

realizada aos 12 meses de evolução;  

b. Eventos cardíacos adversos maiores (óbito, infarto do miocárdio 

não fatal e necessidade de nova revascularização) aos 30 dias e 

12 meses de evolução. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos 
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3.1 Casuística 

 

No período de outubro de 2008 a abril de 2010, foram selecionados 

100 pacientes portadores de doença arterial coronária crônica, de forma 

prospectiva e randomizada. Esta investigação foi realizada no Serviço de 

Cardiologia Invasiva/ Seção de Angioplastia Coronária do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, sendo aprovada pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Instituição, estando de acordo com a Declaração de Helsinki 

para pesquisa em seres humanos. 

Todos os pacientes receberam informações a respeito dos 

procedimentos e objetivos do estudo, bem como dos riscos inerentes às 

intervenções e medicações avaliadas. Todos assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, recebendo cópia do mesmo. 

 

3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos pacientes: 

a. de ambos os sexos, com idade  > 18 anos; 

b. com quadro clínico de DAC estável , conforme a classificação da 

Canadian Cardiovascular Society (CCS)24, necessitando ICP 

uniarterial; 
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c. vaso-alvo com DR  entre 3,0 e 3.5 mm (avaliação visual);  

d. lesão-alvo primária isolada, com grau de estenose > 50% e 

extensão < 25mm  (avaliação visual),  que pudesse ser tratada 

por meio do implante de um único stent; 

e. nos quais seja prevista revascularização anatômica completa; 

f. função ventricular esquerda preservada ou com discreto 

comprometimento (critério visual);  

g. com creatinina < 1,4 mg/dl; 

h. capazes de entender e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

3.1.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos pacientes que apresentassem qualquer uma das 

seguintes características 

a. mulheres em idade gestacional que se recusaram a realizar o 

teste de gravidez; 

b. quadros inflamatórios ou infecciosos nos últimos 30 dias, 

comprovados por avaliação clinica e laboratorial; 

c. uso recente de antiinflamatórios não hormonais ou corticóides;  

d. intolerância conhecida aos medicamentos do estudo; 

e. portadores de afecção que pudesse comprometer a sobrevida no 

primeiro ano após a inclusão; 

f. com lesões em enxertos arteriais ou venosos;  

g. com lesões no tronco da coronária esquerda; 



23 
 

h. com lesões em bifurcações ou oclusões crônicas; 

i. com conteúdo trombótico visível no interior do vaso-alvo. 

 

3.2 Delineamento e fluxograma 

 

Estudo prospectivo, unicêntrico, randomizado 1:1 (processo eletrônico 

de randomização), comparando pacientes submetidos eletivamente ao 

implante de stents não farmacológicos, aleatoriamente alocados em dois 

braços: grupo A – dose de ataque de 600 mg de clopidogrel, seguida por 

dose de manutenção de 150mg, em tomada única diária, até a quarta 

semana pós-implante do stent e atorvastatina, na dose de 80mg/ dia, até 

completar 12 meses de seguimento; grupo B – mesma dose de ataque de 

clopidogrel, com manutenção de 75mg/dia até a quarta semana pós-ICP, 

associados a sinvastatina, nas doses usuais, ajustadas visando a obtenção 

de níveis do LDL colesterol abaixo de 100 mg/ dl. Ambos os grupos também 

recebiam dose de ataque de AAS de 500mg, seguida de 100 mg/dia como 

dose de manutenção até o final do estudo. 

Os pacientes eram sempre analisados para apuração dos desfechos 

no grupo em que foram alocados, ou seja, por intenção de tratamento, 

independentemente de eventuais ocorrências antes do final do estudo. 

Após a alta eram programadas consultas médicas aos 30 dias, seis 

meses e doze meses, momento em que era agendada a angiografia tardia, 

com realização do USIC. 
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3.2.1 Implementação do estudo 

 

Os pacientes incluídos no estudo foram submetidos à avaliação 

clínica e laboratorial protocolar, conforme exposto na Figura 3. 

 
Pacientes com DAC crônica submetidos à cinecoronariografia e elegíveis para 

intervenção coronária percutânea com implante de stent 

 

Obtenção do TCLE 

 
Avaliação clínica e laboratorial 

 

Dose de ataque: Clopidogrel 300mg + AAS 500mg para todos os pacientes, 

24 horas antes da ICP 

Randomização 1:1 

Implante de stent 

Angiografia Coronária Quantitativa – ACQ  +  Ultrassom Intracoronário – USIC 

 

 

GRUPO A                  GRUPO B 

Clopidogrel 150 mg/dia  +  AAS 100 mg         Clopidogrel 75 mg/dia  +  AAS 100 mg 
Atorvastatina 80mg/dia                         Sinvastatina  20-80 mg/dia 

 

 

Avaliação clínica e laboratorial aos 30 dias pós-stent 

 
GRUPO A        GRUPO B 

AAS 100 mg/dia + Atorvastatina 80mg/dia            AAS 100 mg/dia + Sinvastatina 20mg/dia                                    
 

 

 
Figura 3.  Algoritmo do estudo. 

DAC: doença arterial coronárisa; TCLE: termo de consentimento livre e esclarecido; ACQ: 
angiografia coronária quantitativa; AAS: ácido acetil-salicílico; USIC: ultrassom 

intracoronário 
 

Avaliações aos 12 meses:      1- Clínica     2 - Laboratorial     3 - ACQ     4 - USIC 
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3.2.2 Avaliação clínica pré-ICP 

 

O preparo clínico do paciente iniciava-se pela obtenção 

pormenorizada de seus antecedentes, pela identificação da forma clínica de 

apresentação da DAC e pelo exame físico, seguidos da realização do 

eletrocardiograma de repouso com 12 derivações e da coleta de amostras 

de sangue periférico, para obtenção de: hemograma, glicemia, colesterol 

total e frações, triglicérides, uréia, creatinina, CKMB e troponina I. 

Após a avaliação dos resultados desses exames, era realizada a 

randomização e alocação dos pacientes nos grupos A e B. A alocação dos 

pacientes foi realizada por meio de sorteio eletrônico 

(www.randomization.com), utilizando programa gerador de lista de sujeitos 

sorteados para os dois tratamentos citados, conforme descrito 

anteriormente56. Em seguida, eram administrados os medicamentos 

protocolares de cada grupo, sendo programada a ICP em média 24 horas 

após a inclusão do paciente no estudo. 

 

3.2.3 Características do stent e técnica de implant e 

 

A endoprótese escolhida foi o stent não farmacológico Liberté® 

atualmente comercializado com o nome VeriFLEX®  (Boston Scientific,EUA). 

Trata-se de um modelo fabricado de aço inoxidável 316 L cortado a laser, 

sendo do tipo balão-expansível. A extensão do balão é um milímetro maior 

que a do stent em cada uma das extremidades. As demais características 
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dos stents Liberté® utilizados neste estudo estão expostas e descritas na 

Figura 4 e na Tabela 2. 

 

Figura 4.  Desenho do Stent Liberté®. 
 

 

Tabela 2.  Especificações do stent Liberté® utilizados neste estudo 
 

Diâmetro (mm) Espessura das 
hastes (micras) 

Extensão do stent 
(mm) 

Pressão de 
insuflação 
(atm/kPa) 

 
3,0 e 3,5 

 

 
38 

 
16, 20 e 24 

 
9/22 

atm/kPa = pressão de insuflação do balão em atmosferas , mm = milímetros 

 

Em relação à técnica de implante, antes da opacificação do vaso-alvo, 

era   administrado  nitrato  por  via  intracoronária,   nas   doses   habituais 

(5-mononitrato de isossorbitol – 20 mg ou nitroglicerina – 0,2mg), para 
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exclusão de vasoespasmos. Era então administrada a heparina não 

fracionada por via intravenosa, na dose de 100 UI/kg. 

O procedimento iniciava-se com a introdução de uma corda-guia 

metálica dirigível de 0,014  polegadas, que era posicionada distalmente à 

lesão-alvo. Na seqüência, era realizada, a critério do médico intervencionista 

pré-dilatação, pré-dilatação com cateter-balão de diâmetro 0,5 mm inferior 

ao diâmetro de referência do vaso-alvo. Mantendo-se a corda-guia na 

mesma posição, procedia-se ao implante da endoprotése, com pressões 

iguais ou superiores a 10 atm. Caso a angiografia de controle identificasse 

lesões residuais superiores a 10%, eram feitas insuflações adicionais com 

pressões mais elevadas ou empregavam-se cateteres-balão de maior 

diâmetro. Após o término do implante do stent, era realizado o ultrassom 

intracoronário. 

Encerrava-se então o procedimento e os pacientes eram conduzidos 

à enfermaria, onde eram submetidos à reavaliação clínica; tanto na chagada 

quanto no momento da alta eram realizados novo eletrocardiograma e coleta 

de sangue para dosagem dos marcadores de necrose. Essas avaliações 

eram repetidas em caso de intercorrências clínicas relevantes. 

 

3.2.4 Alta hospitalar 

 

A alta hospitalar ocorria em 24 a 48 horas após a intervenção, desde 

que não houvesse sintomas ou anormalidades relevantes nos exames 

complementares realizados. Antes de deixarem o hospital, os pacientes e 

familiares eram orientados quanto à necessidade dos retornos para 
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controles e recebiam a prescrição de alta, que lhes era pormenorizadamente 

explicada. 

Em relação às medicações do estudo, todos recebiam a totalidade 

dos comprimidos do clopidogrel para completarem 30 dias de uso. Quanto 

às estatinas, os casos do grupo A recebiam a medicação (atorvastatina) 

suficiente para um ano de uso, enquanto os pacientes do grupo B eram 

encaminhados para a farmácia ambulatorial da Instituição, a fim de retirarem 

a sinvastatina sem qualquer ônus, procedimento praticado rotineiramente 

para todos os pacientes tratados na Seção de Angioplastia Coronária do 

hospital. 

 

3.2.5 Avaliação angiográfica quantitativa 

 

A avaliação angiográfica quantitativa off line era realizada por meio de 

um equipamento CMS® (Medis®, Holanda), utilizando um projetor de filmes 

acoplado a um microcomputador (Pentium IV®), empregando-se algoritmo de 

detecção automática das bordas. As imagens eram selecionadas e 

ampliadas, sempre em final de diástole, e posteriormente digitalizadas por 

meio de um conversor cine-vídeo. O cateter-guia, preenchido com contraste, 

era usado para calibração. Este sistema possibilitava a interação manual 

operador-computador, facilitando eventuais correções das bordas, quando 

necessárias. 

Tomavam-se determinados cuidados, essenciais para a obtenção de 

imagens adequadas para a seleção de quadros: 
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• Escolher a projeção que melhor expusesse a lesão-alvo, o que 

implicou no posicionamento do intensificador de imagem o mais 

perpendicularmente possível ao eixo longitudinal do vaso; 

• Evitar a sobreposição de estruturas, em especial ramos 

secundários à lesão-alvo. 

Tanto no momento do implante do stent, quanto no reestudo 

angiográfico tardio, era sempre selecionada a projeção na qual a estenose 

coronária alvo apresentasse o grau mais acentuado de obstrução da luz. A 

seguir, a angiografia diagnóstica era obtida: as incidências selecionadas 

para a intervenção eram catalogadas, objetivando a repetição das mesmas 

por ocasião do reestudo angiográfico tardio. Foram avaliados os seguintes 

dados quantitativos: 

• Diâmetro de referência interpolado (DRI): é a medida da distância 

entre duas bordas ou contornos, perpendicular à linha central 

local, obtida em milímetros, na porção considerada 

angiograficamente normal.  Nos casos em que a lesão-alvo incidia 

imediatamente após a origem de um ramo, este local servia como 

referencial. A medida interpolada era calculada automaticamente 

pelo computador a partir da média aritmética dos diâmetros 

proximal e distal, e da curva de função do diâmetro de referência 

do vaso; 

• Diâmetro mínimo da luz (DML): é a medida da distância entre as 

duas bordas luminais, perpendicular à linha central local, no ponto 

de maior estreitamento da luz vascular, tendo-se o cuidado de 
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medi-lo na projeção na qual o grau de obstrução fosse maior, 

também expresso em milímetros. Esta variável era mensurada no 

segmento intra-stent (pré-intervenção, pós-intervenção e na 

angiografia coronária tardia) e nas extremidades proximal e distal 

da endoprótese. 

• Grau de estenose do vaso: calculado pela diferença entre o 

diâmetro de referência e o DML, relacionado ao próprio diâmetro 

de referência e expresso em percentual. 

• Ganho agudo (GA): representa a ampliação do DML após o 

implante do stent e é quantificado como a diferença entre o DML 

pós-procedimento (DMLpós) e o DML prévio à dilatação 

(DMLpré), expresso em milímetros. 

• Perda tardia da luz (PTL): representa a perda do DML na 

angiografia coronária tardia. É calculada pela diferença entre o 

DMLpós e o DML tardio (DMLtardio), expressa em milímetros. 

 

3.2.6 Análise ultrassonográfica 

 

Doze meses após a ICP, os pacientes eram submetidos à avaliação 

clínica final, seguida de nova angiografia com estudo ultrassonográfico. Após 

a administração de heparina intravenosa e nitratos por via intracoronária, 

obtinham-se imagens angiográficas da artéria coronária tratada, nas 

mesmas projeções utilizadas no procedimento índice. Em seguida, uma 

corda-guia metálica dirigível de 0,014 polegadas era posicionada distalmente 

ao stent, possibilitando o avanço do cateter de ultrassom até 
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aproximadamente 10 mm após a borda distal da endoprótese. A partir deste 

ponto, o transdutor de ultrassom era tracionado por equipamento 

automático, a uma velocidade fixa de 0,5 mm/segundo, até a junção aorto-

ostial. 

Os dados da angiografia coronária quantitativa e do ultrassom eram 

analisados no laboratório central do Serviço de Cardiologia Invasiva do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, sendo calculados, milímetro a 

milímetro, os seguintes volumes, todos expressos em milímetros cúbicos: 

• Volume do vaso (VV): definido como a somatória das áreas da 

membrana elástica externa (AMLE), obtidas a cada milímetro; 

• Volume do stent (VS): calculado pela soma das áreas do stent 

(AS), delimitadas pelas hastes da endoprótese, claramente 

identificadas nas imagens obtidas a cada milímetro de extensão 

da mesma; 

• Volume da luz (VL): representa a soma das áreas mínimas da luz 

(AML) delineadas após estabelecerem-se os limites da transição 

entre a luz e a camada íntima do vaso, obtidas a cada milímetro 

de extensão da endoprótese e nos 5,0 mm que antecedem e 

sucedem, respectivamente, suas extremidades proximal e distal; 

• Volume da hiperplasia intimal (VHI): representa o crescimento de 

tecido que ocorre entre o stent e a luz vascular. É calculado 

subtraindo-se o volume da luz intra-stent do volume do stent; 

• Obstrução volumétrica da luz (OVL): expressa em percentagem, é 

a razão entre o VHNI e o VS, multiplicada por 100; 
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• Volume da placa (VP): é obtido pela subtração do volume da luz 

do voluma do vaso. 

No programa de computação, foram criados arquivos distintos, para a 

análise individual dos seguintes segmentos de interesse: 1) intra-stent, 

delimitado pelas extremidades proximal e distal da endoprótese; 2) borda 

proximal, situada entra a extremidade proximal do stent e os 5,0 mm do vaso 

situados imediatamente antes deste local; 3) borda distal, compreendida 

entre a borda distal da prótese intracoronária e a distância de 5,0 mm 

imediatamente após este ponto de referência. 

A Figura 5 exibe imagens de um caso analisado em nossa casuística 

por meio de ACQ e USIC. 

 

Figura 5.  Exemplo das mensurações da angiografia e do USIC ao longo do 
período evolutivo, em um caso do grupo A no qual se administraram 
doses máximas de clopidogrel e atorvastatina no qual se procedeu 
implante de stent na artéria descendente anterior (5A e 5B). O USIC 
realizado ao final do procedimento comprova o bom resultado imediato 
(5C). No reestudo tardio, aferiu-se estenose intrastent de 13% pela 
angiografia quantitativa (5D) e discreto grau de HNI pela avaliação 
ultrassonográfica (5E). 

USIC: ultrassom intracoronário. 
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3.2.7 Definições 

 

• Sucesso angiográfico: obtenção de lesão residual < 10%, com 

ausência de trombos e dissecções e presença de fluxo coronário 

normal (TIMI 3); 

• Sucesso do procedimento: obtenção de sucesso angiográfico e 

ausência de complicações maiores na fase hospitalar (óbito, 

infarto do miocárdio e nova revascularização); 

• Infarto peri-procedimento: elevação de CKMB acima de tres vezes 

o valor de referência, associada ou não ao surgimento de novas 

ondas Q no eletrocardiograma; 

• Cirurgia de emergência: cirurgia de revascularização miocárdica 

realizada em até 24 h após a intervenção, em situação clínica de 

isquemia miocárdica no território correspondente ao do vaso 

tratado; 

• Trombose de stent: utilizamos as definições preconizadas pelo 

Academic Research Consortium (ARC)57: 1) trombose definitiva: 

oclusão trombótica do vaso-alvo, confirmada angiograficamente 

ou pela anátomo-patologia; 2) trombose provável: ocorrência de 

morte súbita ≤ 30 dias após o implante do stent ou infarto 

relacionado à região da artéria tratada, mesmo sem confirmação 

angiográfica; 3) trombose possível: morte súbita > 30 dias após o 

procedimento. Quanto à classificação em relação ao tempo de 

ocorrência, trombose de stents ainda foi classificada como: aguda 
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e subaguda (≤ 30 dias); tardia (31 dias - 360 dias) e muito tardia 

(> 360 dias); 

• Reestenose angiográfica: presença de estenose > 50% no local 

previamente tratado (que inclui o segmento do stent e os 5 mm 

proximais e distais ao mesmo), conforme avaliação angiográfica 

quantitativa; 

• Revascularizações adicionais na evolução tardia: nova 

intervenção percutânea ou revascularização cirúrgica realizadas 

no vaso previamente tratado, devido à reestenose 

(revascularização da lesão-alvo) ou não (revascularização do 

vaso-alvo). Também poderia ser revascularizado um vaso não 

tratado no procedimento índice (revascularização do vaso não-

alvo); 

• Infarto do miocárdio: surgimento, após a alta hospitalar, de novas 

ondas Q patológicas ao eletrocardiograma, em pelo menos duas 

derivações contíguas, e/ou elevação de marcadores de necrose 

miocárdica > 2 vezes o valor de referência normal; 

• Óbito: todos os óbitos foram considerados como de origem 

cardíaca, a menos não cardíaca fosse bem estabelecida; 

• Eventos cardíacos adversos maiores (ECAM): ocorrência de óbito 

de origem cardíaca, infarto do miocárdio e revascularização do 

vaso-alvo na evolução; 

• Hemorragias: utilizamos os critérios estabelecidos pelo Bleeding 

Academic Research Consortium (BARC)58. 
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3.2.8 Análise estatística 

 

O cálculo do tamanho da amostra foi feito do método descrito por 

Armitage e Berry59, baseado nos resultados da análise volumétrica intra-

stent realizada pelo ultrassom intracoronário, ao final de 12 meses de 

evolução. 

A hipótese investigada neste protocolo é a de que a terapêutica 

empregando doses máximas de manutenção de clopidogrel e atorvastatina 

seria capaz de reduzir a OVL em pelo menos 35%. Dessa forma, tendo-se 

como referência para a OVL uma medida de 30% (DP=15%), valor aferido 

nos estudos clínicos TAXUS I60 e II61 para stents não farmacológicos 

similares aos utilizados neste estudo, e estabelecendo-se o nível de 

significância em 5%, com poder do teste de 90% (teste de hipótese tipo 

monocaudal), calculou-se que haveria necessidade de incluir no mínimo 44 

pacientes em cada um dos grupos para comprovar uma redução da OVL 

com a magnitude citada no grupo que recebeu doses máximas de 

clopidogrel e atorvastatina. 

Levando-se em consideração a possibilidade de perda tardia do 

seguimento e eventuais desistências dos casos incluídos no estudo, 

optamos por uma amostra de 100 pacientes, sendo 50 em cada grupo. Os 

pacientes foram selecionados para os grupos A e grupo B por meio do 

algoritmo para randomização de Wichmann56. 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SPSS®. As 

variáveis quantitativas foram apresentadas como média e DP, enquanto as 
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variáveis qualitativas foram expressas como freqüências absolutas e 

percentagens. A comparação entre as variáveis quantitativas foi feita 

utilizando-se o teste t de Student. Variáveis que não apresentassem 

distribuição normal foram comparadas pelo teste não-paramétrico de Mann-

Whitney. Para as comparações referentes às variáveis qualitativas, utilizou-

se o teste estatístico do qui-quadrado com correção de continuidade, ou o 

teste exato de Fischer, quando necessário. A análise dos resultados foi 

realizada pelo princípio da “intenção de tratamento”. 
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4.1 Características clínicas 

 

Foram recrutados 100 pacientes, portadores de DAC estável, no 

período de Outubro de 2008 a Abril de 2010, cujas características clínicas 

encontram-se expostas na Tabela 3. 

 

Tabela 3.  Características clínicas dos pacientes randomizados. 
 

Variáveis Grupo A 
(n=50) 

Grupo B 
(n=50) 

Valor de p  

Sexo   0,280 
Feminino 13 (26%) 18 (36%)  
Masculino 37 (74%) 32 (64%)  

Idade - média (DP) 58,2 (7,6) 60,4 (6,8) 0,119 
Fatores de risco    

Antecedente familiar 15 (30%) 19 (38%) 0,398 
Tabagismo 23 (46%) 16 (32%) 0,151 
Diabetes melito 18 (36%) 8 (16%) 0,023 
Hipertensão arterial 21 (42%) 27 (54%) 0,230 
IMC > 30 6 (12%) 4 (8%) 0,505 
Dislipidemia 24 (48%) 26 (52%) 0,689 

Antecedentes    
Infarto do miocárdio 19 (38%) 15 (30%) 0,398 
CRM prévia 1 (2%) 4 (8%) 0,362 

Quadro clínico   0,617 
Angina CCS I  40 (80%) 39 (78%)  
Angina CCS II   7 (14%)     10 (20%)  
Angina CCS III        2 (4%) 1 (2%)  
Angina CCS IV 1 (2%) 0 (0%)  

DP: desvio padrão; CRM: cirurgia de revascularização miocárdica; CCS: Canadian 
Cardiovascular Society; IMC: Índice de massa corpórea. 
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Nota-se predomínio significativo de diabéticos no grupo A. Nenhum 

paciente apresentava ICP prévia.  

 

4.2 Terapêutica farmacológica adjunta 

 

Todos os pacientes foram medicados conforme o protocolo de 

medicamentos antiplaquetários utilizado no Serviço de Cardiologia Invasiva 

de nossa instituição, com associação entre o ácido acetil- salicílico e o 

clopidogrel.  

Como descrito anteriormente, após as intervenções, os pacientes do 

grupo A receberam dose de manutenção de 150mg/ dia (tomada única) de 

clopidogrel enquanto os do grupo B receberam dose de 75mg/ dia deste 

medicamento; os p de ambos os grupos receberam a mesma dose de 

ataque pré-procedimento (600 mg). Foi também prescrita atorvastatina, na 

dose de 80mg/ dia, para os casos do grupo A e mantida a sinvastatina nos 

pacientes do grupo B, nas doses de 20 mg/dia em 2 pacientes(4%) e na 

dose diária de 40 mg para os demais 48 pacientes(96%).  

 
 
4.3 Características angiográficas 

 

As demais características angiográficas de cada grupo estão 

expostas na Tabela 4, as quais também se mostraram similares entre os 

grupos.  
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Tabela 4.  Dados da angiografia pré-procedimento. 
 

Variáveis Grupo A 
(n=50) 

Grupo B 
(n=50) 

Valor de 
p  

Extensão da DAC  
Uniarterial 

 
50 (100%) 

 
50 (100%) 

> 0,99 

Artéria tratada   0,327 
Descendente anterior  22 (44%) 23 (46%)  
Coronária direita  14 (28%) 14 (28%)  
Circunflexa  14 (28%) 13 (26%)  

Segmento tratado   0,673 
Proximal 34 (68%) 32 (64%)  
Médio/distal 16 (32%) 18 (36%)  

Tipo de lesão (ACC/ AHA)   0,505 
 A 40 (80%) 41 (82%)  
 B1 4 (8%)   5 (10%)  
 B2   5 (10%) 3 (6%)  
 C 1 (2%)       1 (2%)  

DAC: doença arterial coronária; ACC: American College of Cardiology; AHA: 
American Heart Association. 

 

 

A função ventricular esquerda, obtida na angiografia diagnóstica antes 

do procedimento, encontrava-se preservada ou discretamente comprometida 

(critério visual) em todos os pacientes. 

 

4.4 Variáveis relacionadas à ICP 

 

Todos os procedimentos foram realizados por via femoral, utilizando 

cateteres-guia 7F e stents não farmacológicos Liberté (Boston Scientific®, 

EUA) com diâmetros de 3,0 ou 3,5 mm e extensões de 15 ou 20 mm. A 

média das pressões de insuflação foi de 11,4 atm (DP 1,7 atm) versus 10,2 

atm (DP 1,6 atm) (p = 0,213), respectivamente nos grupos A e B. A média da 
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extensão do segmento tratado foi de 16,5 mm em A (DP 5,1 mm) e 15,6 mm 

em B (DP 4,2 mm), (p = 0,664). A média dos diâmetros dos stents 

implantados  também  foi  semelhante,  sendo  respectivamente  3.1  mm 

(DP = 0.41) e 3.1 mm (DP = 0,39) (p > 0,99).  

Não houve necessidade do implante de endopróteses não planejadas 

em nenhum paciente. Obteve-se revascularização completa em todos os 

casos.  

 

4.5 Evolução clínica até 30 dias 

 

Obteve-se sucesso do procedimento em todos os pacientes e a média 

do tempo de permanência hospitalar foi de 22,6 horas (DP 7,2 horas) versus 

23,4 (DP 7,7 horas) (p = 0,77), respectivamente nos grupos A e B.  

No final do período inicial de 30 dias de acompanhamento, todos os 

pacientes foram avaliados clinicamente, conforme preconizado em Métodos.  

Nenhum caso apresentou recidiva da angina e não ocorreram casos 

de trombose de stents, eventos cardíacos adversos maiores ou eventos 

hemorrágicos maiores; complicações hemorrágicas menores foram 

observadas em 3 (6%) dos casos de A e em 2 (4%) dos de B (p > 0,99). 

Nenhum paciente interrompeu as medicações do estudo.  
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4.6 Evolução clínica tardia 

 

Todos os 100 pacientes retornaram para a visita clínica de 12 meses. 

Na evolução de 12 meses igualmente não foram observadas diferenças 

significativas no tocante à recorrência da angina.  

Os 18 pacientes que apresentaram recidiva da angina foram 

adequadamente controlados por meio de medicamentos antianginosos, 

sendo necessária realização de cinecoronariografia antes do prazo 

estipulado em apenas um caso (grupo B) que apresentou angina CCS III, no 

qual foi indicada nova intervenção para um vaso não tratado no 

procedimento índice (na época esta artéria apresentava estenose < 50%). 

Hemorragias menores (BARC II), foram observadas em 2 (4%) dos casos de 

A e em 3 (6%) dos de B  (p > 0,99).  

Ocorreram dois óbitos: o primeiro em um paciente do sexo masculino 

(grupo A), que faleceu subitamente no terceiro mês de evolução, 

caracterizando trombose tardia possível (único evento com essa suspeita no 

estudo), e o segundo causado por um IAM sem elevação do segmento ST, 

no quarto mês de evolução (grupo B).  

Os eventos clínicos e os procedimentos de revascularização 

indicados  até o final do período de observação estão discriminados na 

Tabela 5.  
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Tabela 5.  Evolução clínica tardia entre 30 dias e 12 meses. 
 

Variáveis  Grupo A 
(n=50) 

Grupo B 
(n=50) 

Valor de p  

Assintomáticos 41 (82%) 39 (78%) 0,617 
Angina 8 (16%) 10 (20%) 0,617 
 Angina (classe CCS)   >0,99 

CCS  I  6 (75%) 8 (80%)  
CCS  II  2 (25%) 1 (10%)  
CCS  III      0 1 (10%)  

Infarto do miocárdio 1 (2%) 1 (2%) >0,99 
Novas revascularizações 2 (4%) 2(4%) >0,99 
   do vaso-alvo 2 (4%) 1 (2%)  
   da lesão-alvo       2 (4%) 1 (2%)  
   do vaso não- alvo 0 1 (2%)  
Hemorragia menor (BARC II) 4(8%) 6(12%) 0,505 
Óbito 1 (2%) 1 (2%) >0,99 
ECAM 6(12%) 8(18%) 0,564  
CCS: Canadian Cardivascular Society; ECAM: eventos cardíacos adversos maiores; BARC: 
Bleeding Academic Research Consortium 

 

  

Todos os que necessitaram revascularização adicionais na evolução 

encontravam-se com angina do peito grau II ou III no momento do reestudo 

tardio. A aderência às medicações protocolares foi de 100% em ambos os 

grupos, no período compreendido entre 30 dias e 12 meses após a ICP 

índice.  

 

4.7 Exames laboratoriais 

 

Os resultados dos exames laboratoriais realizados antes do 

procedimento índice, aos seis meses e ao final do estudo encontram-se 

discriminados na Tabela 6, observando-se níveis da fração LDL do colesterol 

significativamente menores em A.  
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Tabela 6.  Resultados dos exames laboratoriais realizados durante o estudo. 
 

Variáveis  Grupo A  Grupo B  Valor p *  
Média (DP) Média (DP) 

LDL col 
Pré 

 
108,5 (27,8) 

 
108,1 (38,1) 0,781 

6 meses 82,1 (16,4) 94,2 (33,8) 0,017 
12 meses 63,9 (18,3) 96,1 (39,5) <0,001 

HDL col 
Pré 

 
39,7 (9,8) 

 
39,8 (10,1) 0,837 

6 meses 40,3 (9,0) 42,4 (8,5) 0,193 
12 meses 38,5 (8,7) 43,5 (8,2) 0,003 

Triglicérides 
Pré 

 
128 (72) 

 
154 (103) 0,137 

6 meses 117 (49) 109 (33) 0,365 
12 meses 144 (87) 138 (67) 0,717 

Creatinina    
Pré 1,1 (0,2) 1,0 (0,4) 0,526 
6 meses 1,1 (0,3) 1,0 (0,3) 0,124 
12 meses 1,1 (0,3) 1,1 (0,4) 0,892 

Glicemia    
Pré 112 (48) 98 (30) 0,098 
6 meses 101 (28) 97 (26) 0,405 
12 meses 116 (49) 107 (33) 0,302 

CPK    
Pré 80 (59) 95 (49) 0,234 
6 meses 83 (39) 76 (30) 0,285 
12 meses 93 (61) 85 (42) 0,433 

DP; desvio padrão; LDLcol: fração do colesterol de alta densidade ; HDLcol : fração do 
colesterol de baixa densidade ; CPK: creatinofosfoquinase 

 

 

4.8 Resultados da angiografia coronária quantitativ a 

 

As medidas da angiografia quantitativa foram obtidas em todos os 

casos nas fases pré- ICP e pós- ICP. Ao final do estudo foram realizadas 

mensurações em 49 pacientes de cada grupo, ordenadas na Tabela 7, não 

sendo observadas quaisquer diferenças significantes entre os grupos.  
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Tabela 7.  Dados da angiografia quantitativa nos grupos A e B. 
 
Variáveis pré - ICP Grupo A  

média (DP) 
Grupo B  

média (DP) 
Valor de p  

DRI 2,9 (0,4) 2,9 (0,4) 0,711 
Diâmetro mínimo da luz 1,0 (0,3) 0,90 (0,2) 0,462 
Grau de estenose (%) 68,0 (8,1) 68,7 (5,9) 0,649 
Extensão da lesão 16 (5) 15 (4) 0,664 
 
Variáveis pós- ICP 

 
Grupo A 

média (DP) 
 

 
Grupo B 

média (DP) 

 
Valor de p  

DRI 3,1 (0,4) 3,1 (0,4) 0,782 
Diâmetro mínimo da luz 3,0 (0,4) 3,0 (0,4) 0,694 
Grau de estenose (%) 2,3 (1,8) 3,6 (3,3) 0,024 
Ganho agudo 2,1 (0,5) 2,1 (0,4) 0,902 
 
Variáveis da angiografia 
tardia 

 
Grupo A 

média (DP) 

 
Grupo B 

média (DP) 

 
Valor de 

p* 
 

DRI 2,8 (0,4) 2,7 (0,4) 0,555 
Diâmetro mínimo da luz 2,2 (0,6) 1,9 (0,6) 0,128 
Perda tardia da luz 0,9 (0,5) 1,1 (0,7) 0,223 
Grau de estenose (%) 21,4 29,6 0,164 
Reestenose binária (%) 8,1 8,2     > 0,99 

ICP: intervenção coronária percutânea; DP: desvio padrão; DRI: diâmetro de referência 
interna 

 

Em relação aos diabéticos, a PTL foi semelhante entre portadores e 

não portadores desta afecção no grupo A, respectivamente 1,0 (DP 0,7) mm 

vs 0,8 (DP 0,5) mm; p = 0,250, o mesmo ocorrendo entre os diabéticos de A 

e B 1,0 (DP = 0,7) mm vs 1,2 (DP = 0,9) mm; p = 0,543. 

 

4.9 Resultados do USIC 

 

As principais variáveis obtidas pela análise ultrassonográfica obtidas 

imediatamente após o procedimento foram repetidas ao final de doze meses, 

e também não revelaram diferenças significativas. As respectivas 
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mensurações estão descritas na Tabela 8. Após a última avaliação clinica 

realizada aos 12 meses de evolução os pacientes foram informados sobre o 

final do estudo e foram encaminhados para acompanhamento clínico de 

rotina na Seção de Angioplastia Coronária da Instituição. O 

acompanhamento dos mesmos a partir desse momento ficou a cargo da 

equipe médica da Seção, e conforme os protocolos vigentes e descritos em 

diretrizes.  

 

Tabela 8.  Resultados imediatos e tardios do USIC nos grupos A e B 
 

Variáveis  Grupo A Grupo B valor p 
Média (DP) Média (DP) 

 
Resultados imediatos 
 

 
N= 50 

  
N= 50 

 

Volume do vaso (mm3) 313, (163,3) 322,3 (131,5) 0,763 
Volume do lúmen (mm3) 151, (89,3) 151,6 (62,8) 0,969 
Volume do stent (mm3) 148,5 (85,8) 151,5 (62,8) 0,851 
Volume da placa (mm3) 162,4 (80,1) 170,7 (74,2) 0,607 

 
Reestudo tardio 

 

 
N= 49 

 
N= 49 

 

Volume do vaso (mm3) 324,4 (173,) 316,2 (119,5) 0,826 
Volume do lúmen (mm3) 112,3 (65,1) 96,9 (34,8) 0,226 
Volume do stent (mm3) 174,3 (87,3) 164,1 (57,3) 0,570 
Volume da placa (mm3) 209,3 (112,5) 219,3 (94,6) 0,702 
VHI (mm3) 61,8 (35,4) 66,3 (31,6) 0,587 
OVL (%) 36,3 (10,3) 40,1 (10,9) 0,145 

USIC; ultrassom intracoronário; DP: desvio padrão; VHI: volume de hiperplasia intimal; OVL: 
obstrução do volume da luz. 

 

 

A subanálise dos diabéticos demonstrou que no grupo A não houve 

diferença significante entre diabéticos e não diabéticos no tocante ao VHI 

[69,0 mm3 (DP 36,5 mm3) vs 57,2 mm3 (DP 34,8 mm3); p = 0,33)], o mesmo 
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ocorrendo  na  comparação  entre  os  diabéticos  de  A  e  B  [69,6  mm3 

(DP 37,9 mm3) mm3 vs 68,1 mm3 (DP 48.1mm3) ; p = 0,389]. Em relação à 

OVL, ela foi significativamente maior nos diabéticos de A quando comparada 

aos  não  diabéticos  deste  mesmo  grupo  [43,1%  (DP= 8,8%)  vs   37,9% 

(DP = 7,0%); p = 0,027], e não diferiu entre os diabéticos de A e B [43,1% 

(DP = 8,8%) vs 41,7% (DP = 7,1%); p = 0,696]. 

 

4.10 Procedimentos após o término do período de aco mpanhamento 

 

Após a última avaliação clinica realizada aos 12 meses de evolução 

os pacientes foram informados sobre o final do estudo e foram 

encaminhados para acompanhamento clínico de rotina na Seção de 

Angioplastia Coronária da Instituição. O acompanhamento dos mesmos a 

partir desse momento ficou a cargo da equipe médica da Seção, e conforme 

os protocolos vigentes e descritos em Diretrizes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 
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5.1 Considerações preliminares 

 

Diante dos nossos resultados, e considerando a ótima implementação 

do protocolo de medicações, no qual observamos máxima aderência dos 

dois grupos, concluímos que as doses máximas de clopidogrel e 

atorvastatina pós-ICP com stents não farmacológicos não foram capazes de 

reduzir significativamente a reestenose pós-ICP. 

 

5.2 Considerações relacionadas ao protocolo 

 

5.2.1 Escolha do grupo populacional e do modelo do stent 

 

Optamos como grupo de estudo por pacientes com doença coronária 

estável, de baixo risco clínico e complexidade anatômica reduzida, de modo 

a excluir variáveis confundidoras, que pudessem influenciar os resultados. 

Além disso, como nosso interesse principal era a realização da angiografia 

de controle aos 12 meses após a ICP, a inclusão de casos mais complexos 

e predispostos às complicações aterotrombóticas poderia comprometer essa 

meta. 

Quanto à escolha de stents não farmacológicos, vale ressaltar que 

esta prática é rotineira e majoritária em hospitais brasileiros, conforme relato 
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recente do Registro CENIC da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista, o que também ocorre na maioria absoluta dos 

países da América Latina e Leste Europeu, entre outros62. Além disso, esta 

conduta encontra respaldo não só nas substanciais vantagens das 

endopróteses sobre o balão, mas também nos excelentes resultados dos 

stents não farmacológicos de última geração3-6.  Entre estes, nossa escolha 

pelo stent Liberté® fundamentou-se nas qualidades deste modelo de quarta 

geração, entre as quais destacam-se duas: 1) hastes de fina espessura 

(38µ), que causam menor dano à parede do vaso, predispondo a menores 

taxas de recidiva, em relação às gerações anteriores e  2) excelente 

navegabilidade e flexibilidade, associadas a ótima força radial63. 

Também deve ser destacado que, devido às grandes semelhanças do 

stent Liberté® com o stent Express-I®, que o antecedeu, e que foi 

extensamente avaliado nos estudos TAXUS I e II60, 61, justifica-se o cálculo 

da nossa amostra com base nos resultados ultrassonográficos daquele 

stent, aferidos no estudo TAXUS II61. 

 

5.2.2 Terapêutica antiplaquetária adjunta 

 

Como citado na Introdução, atualmente o protocolo de medicamentos 

antiplaquetários em pacientes tratados com stents prevê a associação do 

AAS a um composto tienopiridínico de segunda geração64-66, associação que 

se tornou prevalente na rotina dos diversos Serviços de Cardiologia 

Intervencionista67-69. Quanto às doses utilizadas, desde a publicação dos 

resultados dos estudos CLASSICS29 e CREDO30, a recomendação para o 
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uso do clopidogrel prevê uma dose de ataque de 300mg, pelo menos seis 

horas antes da intervenção (idealmente 24 horas antes), seguida da dose de 

manutenção de 75mg/dia, segundo todas as últimas Diretrizes, em situações 

de doença coronária estável67-69. Contudo, devido a uma grande 

variabilidade da resposta aguda ao efeito antiplaquetário do clopidogrel, 

aproximadamente 50% dos pacientes não atingem os níveis ideais, ou seja, 

superiores a 80% de inibição da agregação plaquetária70. Por isto, doses 

alternativas foram testadas e estudos subseqüentes demonstraram que 

utilizar dose de 600mg gera maior benefício clínico71-74. 

Já em relação à dose de manutenção, prescreve-se rotineiramente 

75mg/dia, na maioria absoluta dos pacientes. Há também possibilidade de 

resposta insuficiente a esta dose diária, em pacientes não respondedores ou 

respondedores parciais. Para estes, alguns estudos avaliaram o impacto de 

uma dose de manutenção duplicada, ou seja, 150mg/dia, em tomada 

única75. Por exemplo, no estudo OPTIMUS, que comparou pacientes com 

DAC randomizados para utilizarem doses de manutenção de 75mg ou 

150mg, demonstrou-se que a dose maior foi capaz de reduzir 

significativamente a agregação plaquetária  [51,0% (DP 9%)  versus 39,1% 

(DP 12%); p = 0,001]; porém, esta vantagem laboratorial não gerou 

benefícios clínicos significantes, ainda que não tenham ocorrido 

complicações hemorrágicas em qualquer momento da investigação76. Outro 

estudo, o ISAR-CHOISE 2, comparou estas diferentes doses de clopidogrel 

pós-ICP, encontrando resultados similares75. Uma crítica comum a estes 

dois ensaios é que ambos não apresentavam tamanhos de amostra 
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suficientemente capazes para avaliar o real efeito clínico da dose duplicada; 

em outras palavras, o verdadeiro impacto clínico da dose de 150 mg/dia 

ainda hoje é desconhecido, o que justifica nossa investigação. 

Um diferencial do protocolo utilizado na presente investigação foi o 

fato de que além de utilizar a dose dupla de 150 mg, nós a mantivemos  por 

um mês, já que nos ensaios clínicos prévios esta dose era administrada 

apenas por cinco a sete dias75-78. Isto foi decidido na tentativa de se atingir e 

manter menores níveis de agregação plaquetária por um período de tempo 

mais longo, o que seria mais propício para captar algum impacto clínico, 

caso exista. 

Mesmo nos dias atuais, com a disponibilidade de antiplaquetários 

mais potentes do que o clopidogrel, nosso protocolo ainda se justifica, pois a 

recomendação baseada em evidências destes novos agentes restringe-se 

no momento ao âmbito das SCA, no qual seu benefício foi verificado, ainda 

assim à custa de maiores taxas de complicações hemorrágicas. Isto torna o 

uso mais rotineiro destes agentes, estendendo-o aos pacientes estáveis, 

ainda dependente de uma rigorosa avaliação risco-benefício, o que 

dificilmente ocorreria em casos de baixo risco clínico como os de nossa 

casuística67-69, 79. 

 

5.2.3 Escolha da estatina 

 

As estatinas, introduzidas na prática nos anos 80, são medicamentos 

potentes e seguros para o tratamento das dislipidemias, com importante 
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efeito redutor dos níveis do LDL-colesterol, além de aumentar o HDL-

colesterol, o que sempre se busca em portadores de DAC80-82. 

Comprovou-se que esta classe de fármacos também apresenta outras 

ações benéficas na prevenção cardiovascular, como os efeitos: anti-

inflamatório, antiproliferativo, anti-oxidante e antitrombótico83-86. Estes, assim 

chamados efeitos pleiotrópicos, poderiam também ser efetivos para a 

modulação da HNI, já que na gênese do reparo vascular, alguns desses 

fenômenos estão envolvidos, mais especificamente a inflamação aguda e 

crônica86. 

Estudos clínicos prévios, desenvolvidos para testar a hipótese de que 

a estatina teria impacto no controle da HNI, não foram bem sucedidos86, 87. 

Tais resultados poderiam ser decorrentes do conhecido fato de que a 

fluvastatina, utilizada em ambos LIPS e FLARE, é o composto menos 

potente da classe, tanto em relação à capacidade de reduzir os lípides 

quanto à intensidade dos efeitos pleiotrópicos87, 88. 

Com esses resultados negativos, mas não definitivos, tem se 

especulado mais recentemente que a prescrição de um composto mais 

potente, administrado em doses máximas, seria capaz de melhorar os 

resultados pós-ICP imediatos e, eventualmente, também os tardios. No 

estudo NAPLES II, em que se comparou atorvastatina 80mg versus 

nenhuma estatina, observou-se que a taxa de infarto peri-procedimento  foi 

de 9,5% no grupo  estatina versus 15,8% no grupo placebo (p = 0,014)89. 

Contudo este estudo, restrito à fase hospitalar, não esclareceu o eventual o 

impacto de um composto mais potente na fase tardia. 
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Baseados nestas evidências e na falta de achados definitivos, 

elaboramos a hipótese de que o emprego de uma estatina mais potente, 

administrada em dose máxima, como a atorvastatina na dose de 80 mg/dia, 

poderia trazer vantagens significativas no tocante à ocorrência de 

reestenose, com redução da HNI e dos eventos cardiovasculares maiores. 

 

5.2.4 Ultrassom intracoronário como método de avali ação 

 

Desde a introdução do balão até os dias atuais, métodos não 

invasivos e invasivos de imagem têm sido utilizados para avaliar os 

resultados das ICP90-95. A experiência mostra que quando o objetivo dos 

estudos é reduzir os desfechos clínicos adversos, são necessários grandes 

amostras, o que, na prática, inviabiliza um recrutamento unicêntrico, como o 

deste ensaio. 

Já estudos com foco nas variáveis da angiografia quantitativa 

necessitam de amostras menores, em especial se associados ao USIC, pois 

estes métodos de grande sensibilidade permitem a avaliação de outras 

variáveis, em geral contínuas, dependentes de fenômenos frequentes, como 

aqueles relacionados ao reparo tecidual, que ocorrem em todos os casos96. 

Em outras palavras, a escolha de desfechos ultrassonográficos, além de 

permitir melhor avaliação do processo reparativo, possibilita que se chegue a 

conclusões bem mais precisas e com uma amostra de tamanho bem inferior. 

Desta forma, optamos por privilegiar as mensurações do USIC como 

objetivo primário do estudo, por sua capacidade e precisão na análise dos 

resultados, em muitos aspectos próxima a obtida com a histologia. Além 
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disso, o método é hoje muito difundido na Cardiologia Intervencionista, 

sendo amplamente disponível e reprodutível, diante da experiência 

acumulada97-101. 

Preconizamos sua realização em dois momentos: ao final do 

procedimento índice, com a finalidade de evitar implantes imperfeitos que 

pudessem impactar negativamente nos resultados tardios, e ao final de 12 

meses, momento no qual os resultados tardios já se encontram 

consolidados, permitindo avaliar o efeito praticamente definitivo de qualquer 

intervenção sobre a HNI96. 

Por fim, como nosso protocolo previa o implante de stents de 

diferentes extensões, optamos pela obstrução do volume da luz como 

variável representativa do objetivo primário do estudo, que independe da 

extensão do stent implantado. 

 

5.3 Considerações relacionadas aos resultados 

 

5.3.1 Influência das características clínicas e ang iográficas de base 

 

A experiência clínica mostra que algumas características de base são 

comprovadamente associadas à HNI e, em consequência, a maiores taxas 

de reestenose. Dentre estas, destacam-se: a presença do diabetes melito, a 

insuficiência renal em fase dialítica, os vasos-alvo de fino calibre, em 

especial se apresentarem lesões longas102-105. 
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O diabetes é um distúrbio metabólico complexo, causador de uma 

série de complicações graves na microcirculação e em vários territórios 

vasculares, incluindo as artérias coronárias106. Contribuem para esse 

fenômeno adverso: a disfunção endotelial, a exacerbação da atividade 

plaquetária e o aumento da liberação dos fatores de crescimento. No 

território coronário, o diabetes pode predispor não só à progressão da 

aterosclerose, mas também à substancial aumento das taxas de reestenose 

pós-ICP106-108. 

Em nosso estudo, apesar da randomização e, portanto, da alocação 

aleatória dos casos, observamos predomínio significante de pacientes 

diabéticos no grupo A, [18 (36%) versus 8 (16%) , p = 0,023], o que poderia, 

numa avaliação superficial, influenciar negativamente os resultados,  

atenuando o eventual efeito anti-reestenótico das maiores doses do 

antiplaquetário e do hipolipemiante, e assim tornar a comparação com o 

grupo controle sem significância estatística. Contudo, tratando-se de 

população de baixo risco clínico e angiográfico, também os diabéticos aí 

incluídos comungam destas características, de menor risco, tanto é verdade 

que o grupo A exibiu, em média, taxas de glicemia próximas dos limites 

superiores da normalidade e semelhantes as do grupo B, ao longo de todo o 

período de observação, achados que possivelmente igualaram os dois 

grupos no que concerne ao efeito desta condição, no longo prazo. Além 

disso, a análise feita pela ACQ (PTL) e pelo USIC (VHI e OVL), para atender 

ao terceiro objetivo secundário (subanálise dos diabéticos), demonstra 
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claramente que os desfechos de ambos os grupos, quanto à intensidade da 

HNI, não é diferente. 

Quanto aos demais fatores clínicos e angiográficos predisponentes de 

reestenose, ou foram excluídos na seleção dos pacientes ou não diferiram 

significativamente entre os grupos (Tabela 4 – página 39). 

 

5.3.2 Influência das variáveis relacionadas ao proc edimento 

 

Algumas variáveis especificamente relacionadas ao procedimento 

associam-se a maiores taxas de reobstrução coronária: o implante de 

múltiplas endopróteses, as lesões residuais exageradas (acima de 20% pela 

angiografia quantitativa) e os menores DML pós- ICP105.  A realização do 

USIC imediatamente após a intervenção possibilitou a obtenção de resultado 

ótimo nos procedimentos realizados em ambos os grupos, conforme exibem 

as Tabelas 5 e 6. Em nossa série, nenhum paciente necessitou do implante 

de stents não planejados e os resultados da angiografia realizada 

imediatamente após a ICP não evidenciaram diferenças entre os grupos, em 

relação ao GA e à lesão residual. 

 

5.3.3 Resultados clínicos precoces e tardios 

 

Os resultados clínicos obtidos em nosso estudo foram de excelência, 

já que nenhum paciente apresentou eventos maiores, tanto na fase 

hospitalar, quanto até o final do primeiro mês de evolução. Estes resultados 

se assemelham aos observados em outros estudos da atualidade que 
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avaliaram pacientes com características clínicas e angiográficas 

semelhantes109, 110. 

Em relação aos resultados clínicos tardios, é de se destacar que 

apenas dois casos do grupo A e um paciente do grupo B foram submetidos à 

revascularização da lesão-alvo (3/100 pacientes - 3%). Todos estes 

procedimentos foram indicados pela presença de isquemia miocárdica, 

excluindo situações de reflexo óculo-estenótico. Assim, 97 casos (97% da 

amostra avaliada) permaneceram livres da necessidade de revascularização 

percutânea ou cirúrgica da lesão-alvo após o tratamento-índice. 

A Tabela 9 compara nossos resultados com os relatados nos braços 

não farmacológicos de ensaios clínicos contemporâneos, que avaliaram 

casos com perfil clínico e angiográfico semelhantes ao desta amostra, em 

pacientes que receberam stents não revestidos, de gerações anteriores. 

 

Tabela 9.  ECAM em estudos de prevenção de reestenose pós-ICP, 
caracterizados pela inclusão de pacientes eletivos e com lesões 
alvo de baixa complexidade. 

 
Variáveis  Pavanello  RAVEL129 SIRIUS130 TAXUS II61 

Stent Liberté® Bx Velocity® Bx Velocity® Express I® 
Pacientes A (50)          B(50) 118 525 214 
Diabetes (%) 36                 16 21,2 28,1 14,5 
ECAM(%) 12                 18 29,7 18,9 21,7 
Óbito(%)   2                   2 1,7 0,6 0,8 
IAM(%)   2                   2 4,2 3,2 5,3 
RVA (%)   4                   2 22,9 19 14,4 
ECAM: eventos cardiovasculares adversos maiores; IAM: infarto agudo do miocárdio; 
RVA:revascularização do vaso- alvo 
 

Podemos observar que os nossos resultados tenderam a ser 

melhores do que os aferidos nos demais estudos, o que pode ser explicado 
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por, pelo menos, quatro razões: 1) as hastes dos stents utilizados naqueles 

estudos eram bem mais espessas, predispondo a mais recidivas, ao 

contrário do modelo empregado na nossa série, de hastes mais finas; 2) pela 

boa técnica de implante observada no nosso estudo, o que pode ser 

comprovado pela ausência de dissecções, que obrigassem à utilização de 

stents não planejados, assim como pelos resultados da ACQ (lesão residual, 

GA); 3) no estudo RAVEL109 a média do diâmetro de referência foi em torno 

de 2,6 mm, inferior ao verificado em nossa amostra, pois as ICP em vasos 

de menor calibre sempre se associam a maior taxa de reestenose e 4) pelos 

cuidados clínicos implementados, representados pela elevada aderência dos 

pacientes à prescrição médica. 

 

5.3.4 Resultados da angiografia coronária tardia e do USIC 

 

Neste estudo, obteve-se um porcentual excepcional de avaliações 

angiográficas tardias, 98% em ambos os grupos, superior ao obtido por 

outras investigações que analisaram populações com perfil clínico 

semelhante ao do nosso estudo109. Isto é de grande valia, pois quando são 

estudados menos do que 70% da amostra, a tendência é investigar-se mais 

frequentemente casos com suspeita clínica de recorrência, subestimando o 

real impacto dos tratamentos em avaliação. Todos estes casos também 

foram submetidos ao ultrassom intracoronário, porcentual igualmente muito 

superior ao da maioria das investigações anteriores que avaliaram 

antiplaquetários e estatinas110-112. 
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A Figura 6 ilustra os resultados da ACQ e do USIC, nas fases 

imediata e tardia, em um dos pacientes de nossa casuística. 

 

 

Figura 6.   Imagens da angiografia e do ultrassom nas fases imediata e tardia de 
um paciente do grupo A, no qual foi tratada estenose grave da coronária 
direita (6A e 6B). Ao final do procedimento observa-se stent bem 
expandido e aposto, na imagem do (USIC) (6C). No reestudo tardio, 
aferiu-se estenose intrastent de 44% pela angiografia quantitativa (6D). 
O USIC demonstrou HNI não exuberante (6E), ratificando as conclusões 
do estudo. 

 

 

5.3.4.1 Antiplaquetários no controle da reestenose intrastent 

 

Como os fenômenos trombóticos estão implicados na patogênese da 

reestenose, os agentes antiplaquetários sempre foram aventados como 

potencialmente capazes de prevenir sua ocorrência. A Tabela 10 expõe os 

resultados dos principais estudos que avaliaram esta hipótese. 
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Tabela 10.  Estudos clínicos que avaliaram agentes antiplaquetários na 
prevenção da reestenose. 

 
Variáveis  ERASER

112
 TRAPIST

110
 DANTE

111
 CREST

113
 

Medicamento  Abciximab x Placebo Trapidil x Placebo Abciximab x Placebo Cilostazol x Placebo 

Stent  Palmaz Schatz Wallstent Multilink Tetra ND 

Pacientes  215   x   191 131   x   137 47         49 354   x    351 

Diabéticos(%)  11,3   x   18,7 21   x   20 100 23   x   28 

Perda tardia da 

luz (mm) 

0,63      0,88 

(p > 0,10) 

1,04   x   1,12 

(p = 0,23) 

1,03   x   1,07 

(p = 0,70) 

0,91   x   1,06 

(p = 0,01) 

Reestenose 

binária (%) 

11,6   x  19,4 

(p > 0,10) 

24  x  31 

(p = 0,24) 

17,8   x   22,9 

(p = 0,50) 

20,8  x  31,4 

(p = 0,01) 

ECAM (%) 24 

(p > 0,10) 

22   x   20 

(p = 0,71) 

19,1    x   20,4 

(p = 0,90) 

19  x 19 

(p = 0,89) 

VHI (mm 3) NR 109 (96)  x  93 (79) 

(p = 0,16) 

53(28,5) x  61(40,8) 

(p = 0,30) 

NR 

OVL (%) 25 (14)  x  29 (14) 

(p > 0,10) 

38 (18)  x  36 (21) 

(p = 0,32) 

41 (21)  x  40 (18) 

(p = 0,90) 

NR 

ECAM: eventos cardíacos adversos maiores; VHI: volume de hiperplasia intimal; 
ND: não discriminado; OVL: obstrução volumétrica da luz; NR: não relatado 

 

 

Como se pode observar, foram testados diferentes fármacos por via 

sistêmica, com mecanismos e intensidades de ação distintos, sendo que na 

quase totalidade dos estudos não houve efeito benéfico significante, tanto do 

ponto de vista clínico (ECAM), quanto em relação aos aspectos angiográfico 

(PTL e reestenose binária) ou ultrassonográfico (VHI e OVL). 

A única exceção foi o cilostazol, medicamento administrado por via 

oral, que atua na via da fosfodiesterase, avaliado por meio de vários 

estudos, quase todos realizados na região asiática, associado ou não à 

dupla terapêutica antiplaquetária113. No entanto, mesmo com estes 
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resultados aparentemente positivos, a comunidade médica ainda não está 

convencida de que este medicamento é de fato efetivo para esta indicação, 

em razão da grande heterogeneidade dos estudos, em especial no tocante 

aos tipos de medicamentos usados como controles. Por isto, até o momento, 

nenhuma  sociedade  médica  recomendou  o  seu  uso  com  esta  

finalidade24, 67-69. 

A presente investigação ratificou estas impressões, demonstrando 

que também a dose dupla de clopidogrel, até então não avaliada, é ineficaz 

na prevenção das recidivas. 

 

5.3.4.2 Estatinas na prevenção da reestenose intras tent 

 

Como já citado, por suas propriedades antiproliferativas, as estatinas 

foram  aventadas  como  potencialmente  capazes  de  prevenir  a 

reestenose83-84. Esta possibilidade, avaliada pelo USIC, foi inicialmente 

estudada por Prati et al, que analisaram o benefício do emprego da 

pravastatina em 55 pacientes de angina estável tratados por meio de ICP, 

evidenciando discreta redução de tecido neointimal intrastent, porém, sem 

tradução clínica deste beneficio. Neste estudo, 28 pacientes (31 stents 

implantados) receberam 40 mg/dia de pravastatina e foram comparados com 

um grupo controle, constituído por 27 pacientes (30 stents implantados), que 

não receberam hipolipemiantes . No USIC realizado com média de 13 meses 

de seguimento, o DML tardio no grupo pravastatina foi semelhante ao do 

grupo controle [2,43 mm (DP 0,58 mm) vs 2,17 mm (DP 0,59 mm); p = NS], 

o  mesmo  ocorrendo  em  relação  à  PTL  [0,28 mm  (DP  0,39 mm)  vs  
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0,63 mm (DP  0,37 mm); p = NS]. Entretanto, o porcentual de OVL foi 

significantemente menor no grupo tratado [21% (DP 11%) vs 29% (DP 11%);  

p < 0.03], demonstrando a possibilidade de benefício clínico86. 

Estes resultados motivaram a realização de um ensaio randomizado, 

especificamente desenhado para avaliar o potencial das estatinas na 

redução da reestenose angiográfica: o FLARE, que utilizou agora a 

fluvastatina. Este foi o primeiro estudo randomizado que efetivamente 

avaliou de forma prospectiva e randomizada o possível benefício de 

estatinas na prevenção da reestenose, comparando doses máximas da 

fluvastatina e placebo, em portadores de angina estável e lesões coronárias 

primárias, tratados com o balão.  Os pacientes receberam fluvastatina 40 mg 

duas vezes ao dia ou placebo, por duas a quatro semanas, antes do 

procedimento  e nas 26 semanas subsequentes. A despeito de ocorrer uma 

prevalência de morte e de infarto do miocárdio significativamente mais baixa 

nos que utilizaram o princípio ativo (1,4% versus 4,0%; p = 0,025). O DML 

tardio  mostrou-se  semelhante  entre  os  grupos  (1,55 mm DP 0,59 mm 

versus 1,53 mm DP 0,58 mm; p=0,77), assim como não foi observado 

qualquer vantagem significante em relação à reestenose binária (28% no 

grupo fluvastatina versus 31% no placebo; p = 0,42)87. 

Apesar de não ter como foco a prevenção da reestenose, outro 

estudo interessante de se mencionar é o LIPS, que avaliou de forma 

prospectiva e randomizada, ainda a fluvastatina versus placebo em 1.677 

pacientes submetidos à ICP com o balão ou com stents não revestidos, 

tendo como objetivo primário comprovar a redução de ECAM nos que 
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receberam a estatina, em quatro anos de evolução. A média do tempo entre 

o início do tratamento e a ICP foi de dois dias. Os pacientes foram 

reavaliados seis semanas após a intervenção e a cada seis meses, com 

média de seguimento de 3,9 anos. O objetivo primário ocorreu em 181 

(21,4%) dos 844 pacientes do grupo da fluvastatina e em 222 (26,7%) dos 

833  pacientes  do  grupo  placebo,  com  redução  de  risco  relativo  de  

0,78 (IC 95% 0,64-0,95, p = 0,01). A redução de risco observada com a 

fluvastatina ocorreu de forma similar, independentemente dos níveis basais 

de LDL-c. Embora não tenha fornecido dados específicos sobre a 

reestenose, as curvas de sobrevida divergiram após um ano e meio de 

seguimento; esta observação é altamente sugestiva de que o benefício 

decorreu da prevenção secundária e não propriamente de redução da 

recorrência da lesão, fenômeno restrito ao primeiro ano após a ICP88. 

 

5.4 Justificativas para a falha da terapêutica admi nistrada por via 

sistêmica na prevenção da reestenose 

 

O emprego de agentes farmacológicos por via sistêmica com o 

objetivo de prevenir este fenômeno sempre foi muito investigado, por sua 

relevância, já que a eventual descoberta de um agente eficaz ofereceria um 

método simples e universal, de fácil implementação e de baixo custo para se 

prevenir a recorrência. Entretanto, até o presente momento, como já 

comentado, nenhum medicamento, de forma isolada ou em associação, foi 

identificado  como  eficiente  e  recomendado  em  consensos  ou 
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Diretrizes24, 67-69, a despeito de  resultados positivos ocasionais, como os já 

anteriormente descritos com o cilostazol113. 

As prováveis razões para o insucesso da prevenção farmacológica da 

reestenose por via sistêmica são várias, entre as quais se destacam: 

• As diferenças entre as espécies, ou seja, as várias diferenças 

orgânicas entre os animais de experimentação, nos quais os 

diversos medicamentos foram inicialmente testados, e os 

aspectos biológicos e anatômicos do ser humano114; 

• O fato que na era do balão o mecanismo predominante na 

patogênese da reestenose era o remodelamento crônico, sobre o 

qual os fármacos eram ineficazes. O mesmo não ocorreu na era 

dos stents não revestidos, pois a recidiva após o implante destes 

dispositivos é exclusivamente constituída pela HNI, ou seja, a 

falha neste cenário demonstra a real ineficácia da prevenção da 

reestenose com as medicações administradas por via sistêmica, 

evidenciando a necessidade da procura por outras opções 

terapêuticas115-118; 

• As discrepâncias marcantes das doses prescritas, já que nos 

estudos experimentais utilizaram-se dosagens duas a três vezes 

superiores às usuais. Como não foi viável transpor a prescrição 

destas doses para a prática clínica, comprometeu-se a obtenção 

de concentrações efetivas dos medicamentos nos locais do dano 

vascular, onde nos inserimos118, 119. 
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5.5 Outras opções para a redução da reestenose 

 

A falha das medicações administradas por via sistêmica levou os 

investigadores a avaliaram outros métodos, com a finalidade de controlar a 

HNI e, em consequência, a reestenose intrastent: 1) o emprego de radiação 

não ionizante (luz, calor, frio e ultrassom); 2) o uso da radiação ionizante 

(braquiterapia); 3) a liberação local de medicamentos por meio de vários 

instrumentais, dentre os quais estão os stents com liberação de 

medicamentos. Neste universo, a braquiterapia e o implante dos stents 

farmacológicos obtiveram os melhores resultados, justificando breves 

comentários a seu respeito120-123. 

A braquiterapia é uma modalidade terapêutica que exige complexa 

infraestrutura, pois além de materiais específicos, de alto custo, requer a 

formação de uma equipe multidisciplinar, com a presença de oncologista e 

técnicos em radiação. Seu potencial de causar malignidade é pouco 

conhecido, e seus reais benefícios restringiram-se apenas ao tratamento da 

reestenose intra-stent124, 125. 

O advento dos stents farmacológicos, que se mostraram mais 

eficazes do que a braquiterapia em casos de reestenose intrastent, tornou-a 

obsoleta na prática clínica rotineira, como demonstraram os resultados dos 

estudos clínicos randomizados SISR e TAXUS V ISR126, 127. 

Já os stents farmacológicos constituem-se, até a presente data, na 

alternativa mais eficaz na prevenção da reestenose e suas consequências67. 

A primeira experiência clínica com este novo modelo de stent foi realizada 
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por Sousa et al. no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, no estudo 

FIM, não tendo sido observado nenhum caso de reestenose angiográfica 

nos 30 casos incluidos, em consequência da virtual eliminação da HNI. No 

primeiro ano de evolução, não ocorreram eventos cardíacos maiores128. 

Estes resultados foram posteriormente ratificados pelos primeiros 

estudos randomizados envolvendo amostras maiores de pacientes129-132, 

conforme exposto na Tabela 11. 

 

Tabela 11.  Principais resultados dos estudos RAVEL e SIRIUS. 
 
 
Variáveis 

Estudo RAVEL  Estudo SIRIUS  

Sirolimus Controle p Sirolimus Controle P 

Pacientes 

Reestenose (%) 

PTL (mm) 

DMLpós-ICP (mm) 

DML tardio (mm) 

RLA (%) 

120 

0 

0,1 

2,5 

2,4 

0 

118 

26,6 

0,8 

2,4 

1,6 

22,9 

- 

< 0,001 

<0,001 

NS 

<0,001 

< 0,001 

533 

8,9 

0,2 

2,7 

2,5 

4,1 

525 

36,3 

1,0 

2,7 

1,7 

16,6 

- 

< 0,001 

< 0,01 

NS 

< 0,01 

< 0,01 

VHI (mm3) 2,0 37 < 0,001 4,1 55,8 < 0,001 

DML: diâmetro mínimo da luz; RLA: revascularização da lesão- alvo; PTL: perda tardia da 
luz; VHI: volume de hiperplasia intimal. 

 

 

A ocorrência de maiores taxas de trombose tardia foi posteriormente 

eliminada pela divulgação dos resultados de grandes registros de mundo 

real, que ratificaram o efeito de redução significante das revascularizações 

decorrentes de reestenose, sem aumento concomitante de infarto ou óbito69. 

Além disso, no subgrupo dos casos mais graves (indicações off label) 
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observou-se redução significante da mortalidade nos pacientes que 

receberam os modelos de stents com liberação de medicamentos69. 

 

5.6 Limitações 

 

Como não foram incluídos nesta investigação pacientes com 

síndromes  coronárias  agudas,  os  com  DR  inferior  a  3,0  mm  ou 

superior a 3,5 mm, os com estenoses situadas em enxertos venosos e os 

com lesões-alvo de maior complexidade (reestenóticas, oclusões crônicas, 

bifurcações ou segmentares com extensão > 25 mm), as conclusões não 

devem ser extrapoladas para estes casos, ainda sem investigação 

específica. 

Além disso, pelo predomínio significante de diabéticos no grupo A, 

poderia ter havido um prejuízo dos resultados no grupo em questão. Porém, 

como já discutido no item 5.3.1 (página 55), este fato nos pareceu destituído 

de maior relevância, em razão do baixo risco clínico e da baixa 

complexidade angiográfica dos diabéticos da nossa amostra. 

 

5.7 Implicações clínicas 

 

Nossos resultados demonstram que a prescrição de doses máximas 

de clopidogrel e atorvastatina em pacientes estáveis, com perfil similar ao 

dos nossos casos e com indicação de ICP, não deve ser recomendada, se o 
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objetivo for apenas a redução das taxas de reestenose e das 

revascularizações adicionais no primeiro ano de evolução. 

Por outro lado, se visarmos apenas á redução dos ECAM, podemos 

afirmar que: 1) a dose diária de 150 mg de clopidogrel não deve utilizada, 

referendando os resultados do estudo randomizado GRAVITAS133, no qual, 

mesmo nos maus respondedores, a dose dupla não evidenciou benefício 

clínico; 2) a dose máxima de atorvastatina  também não deve ser 

rotineiramente prescrita, pois na atualidade, o objetivo mais importante é 

atingir as metas preconizadas do LDL colesterol, as quais, em muitas 

situações, podem ser obtidas com doses menores deste medicamento, ou 

mesmo com estatinas menos potentes48, 82.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 
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Os resultados deste estudo clínico, prospectivo e randomizado, 

comparando o tratamento farmacológico com doses máximas de clopidogrel 

e atorvastatina com a terapêutica usual empregando o mesmo 

antiplaquetário e a sinvastatina, possibilitaram-nos concluir que: o tratamento 

investigado não reduz a hiperplasia intimal, expressa pela obstrução 

volumétrica da luz. 

Adicionalmente, observamos que: 

• o diâmetro mínimo da luz e a perda tardia da luz não apresentam 

quaisquer diferenças, tanto no segmento intrastent quanto nas 

extremidades proximal e distal da endoprótese; 

• a taxa de reestenose binária também não difere entre os grupos; 

• a ocorrência de eventos cardíacos adversos maiores foi 

igualmente semelhante, tanto aos 30 dias quanto ao final do 

estudo aos 12 meses;   

• na subanálise dos pacientes diabéticos não foi observado 

qualquer benefício da terapêutica com doses máximas dos 

medicamentos avaliados. 
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ANEXO A  Formulário de consentimento do paciente ou responsável 
 

 

continua 
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ANEXO A  continuação 

 

continua 
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