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RESUMO 



 

Staico, R. Avaliação tardia dos stents liberadores de Biolimus A9® pela 
tomografia de coerência óptica: análise da cobertura tecidual e da 
aposição das hastes. São Paulo, 2011. Tese (Doutorado) – Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo.   95p. 
 
INTRODUÇÃO: Os stents farmacológicos (SF) de primeira geração surgiram 
com o intuito de reduzir as taxas de reestenose intra-stent e de 
revascularização da lesão-alvo, sendo mais eficazes quando comparados 
aos stents não-farmacológicos (SNF), porém com aumento de risco de 
trombose do stent (TS) muito tardia. A cobertura tecidual incompleta e a má 
aposição tardia das hastes dos stents podem estar vinculadas à TS. O SF de 
segunda geração BioMatrix®, que utiliza um polímero bioabsorvível, surgiu 
na expectativa de redução da TS. Devido à alta acurácia e reprodutibilidade 
e à análise precisa da cobertura tecidual e da aposição das hastes dos 
stents, a tomografia de coerência óptica (TCO) vem se tornando um método 
útil na análise desses aspectos. O objetivo desse estudo foi avaliar a 
cobertura tecidual e a aposição das hastes do SF BioMatrix® após longo 
período do implante. MÉTODOS: Vinte pacientes submetidos ao implante do 
SF BioMatrix® (n = 15) ou do SNF S-Stent® (n = 5) foram acompanhados por 
um período mínimo de cinco anos e avaliados por meio da angiografia 
coronária quantitativa (ACQ), da ultrassonografia intracoronária (USIC) e da 
TCO. Para a análise estatística, foram utilizados os programas SPSS® 
versão 16.0 e SAS versão 9.2. O valor de p < 0,05 era considerado 
estatisticamente significante. As variáveis categóricas foram expressas em 
números absolutos e porcentuais e comparadas pelo teste exato de Fisher. 
As variáveis contínuas foram expressas em média e desvio padrão e/ou 
mediana e intervalo interquartílico e foram comparadas pelo teste não 
paramétrico de Mann-Whitney. RESULTADOS: A ACQ demonstrou 
diferença, porém não significativa na perda tardia da luz entre o SF 
BioMatrix® e o S-Stent® [0,40 (0,21; 0,77) mm vs 0,68 (0,66; 0,82) mm,         
p = 0,205]. Os pacientes tratados com o SF BioMatrix® apresentaram 
porcentual de obstrução do stent significativamente menor quando 
comparados àqueles que receberam o S-Stent® [5,6 (4,4; 9,7)% vs 28,6 
(24,7; 29,0)%, p = 0,001].  A análise da TCO demonstrou 126 (8,7%) hastes 
não cobertas nos stents BioMatrix® e 23 (4,0%) nos S-Stents® (p = 0,297), 
estando a maioria delas bem apostas (117/126 e 21/23, respectivamente, p 
= 0,292). Apenas nove (0,6%) hastes nos SF e duas (0,4%) hastes nos SNF 
estavam simultaneamente sem cobertura tecidual e mal apostas (p = 0,924). 
No grupo BioMatrix®, apenas 1 (11,1%) paciente teve todas as hastes 
cobertas. Já no grupo S-Stent, 66,7% dos pacientes (2/3) apresentaram 
cobertura completa das hastes (p = 0,127). CONCLUSÕES: A avaliação 
tardia do SF BioMatrix® pela TCO mostrou cobertura tecidual e aposição em 
quase a totalidade de suas hastes, de maneira similar àquela encontrada 
nos SNF  S-Stents®.  
 
Descritores: Coronariopatia; Stents Farmacológicos; Biolimus A9; 
Tomografia de Coerência Óptica; Ultrassonografia de Intervenção; 
Angiografia Coronária 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 



 

Staico, R. Long-term follow-up Biolimus A9TM stents with optical 
coherence tomography: strut apposition and tissue coverage analysis. 
São Paulo, 2011. Tese (Doutorado) – Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia, Universidade de São Paulo.   95p. 
 
INTRODUCTION: First generation drug-eluting stents (DES) have emerged 
as a strategy to prevent in-stent restenosis and the need of target-vessel 
revascularization when compared to bare metal stents (BMS); but at the 
expense of a higher risk of very late stent thrombosis (ST). Uncovered and 
malapposed struts may be associated with both late and very late ST. It has 
been postulated that the second generation DES, the biolimus-eluting stent 
BioMatrixTM with biodegradable polymer, may reduce the incidence of ST. 
Given its high accuracy and reproducibility with precise analysis of the 
complete strut apposition and strut coverage, the optic coherence 
tomography (OCT) has been extensively used for stent analysis. The aim of 
this study was to assess the struts coverage and apposition of DES 
BioMatrixTM in a long-term follow up. METHODS: Twenty patients undergoing 
a BioMatrixTM (n = 15) or BMS S-StentTM (n = 5) implantation were followed 
up for a period of at least five years and evaluated by means of OCT, 
quantitative coronary angiography (QCA) and intravascular ultrasound 
(IVUS). All statistical analyses were performed using SPSSTM (v.16.0) and 
SAS (v.9.2) software. Statistical significance was considered at p values < 
0.05. Categorical variables were expressed as counts and percentages, and 
continuous variables as meanSD and/or median and interquartile range. For 
per-patient level comparison, the difference between two stent types was 
evaluated by nonparametric Mann-Whitney U test while categorical variables 
were evaluated by the Fisher exact test. RESULTS: QCA analysis showed 
no differences in the occurrence of intrastent late loss between the groups 
[0.40 (0.21; 0.77) mm vs 0.68 (0.66; 0.82) mm, p = 0.205 for BioMatrixTM and 
S-StentsTM, respectively]. The vessel, stent and lumen volumes assessed by 
IVUS after the procedure and 5 years later were similar between the two 
groups. Patients treated with BioMatrixTM had significantly less stent 
obstruction percentage when compared to those treated with S-StentTM [5.6 
(4.4; 9.7)% vs 28.6 (24.7; 29.0)%, p = 0.001]. OCT analysis demonstrated 
126 (8.7%) uncovered struts in the BioMatrixTM group compared to 23 (4.0%) 
in the S-StentsTM group (p = 0.297), being the majority of them well apposed 
(117/126 and 21/23, respectively, p = 0.292). Only 9 (0.6%) struts in the DES 
and 2 (0.4%) struts in the BMS groups were simultaneously uncovered and 
malapposed (p = 0.924). Among the BioMatrixTM patients, 55.6% (5/9) had 
more than 95% of covered struts and in only 1 (11.1%) patient all struts were 
covered. On the other hand, among the S-StentTM patients, 66.7% (2/3) had 
complete covered struts (p = 0.127). CONCLUSION: Long term assessment 
of DES BioMatrixTM by OCT showed tissue coverage and apposition in 
almost all struts, similary to those found in the BMS S-StentsTM. 
 
Key words: Coronary Artery Disease; Drug-Eluting Stents; Biolimus A9; 
Tomography, Optical Coherence; Ultrasonography, Interventional; Coronary 
Angiography 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 



 

 

1.1 Stents coronários 

 

O stent coronário é uma prótese que, quando implantada num vaso 

obstruído, destina-se a restituir a sua luz. Consiste de uma malha metálica, 

expansível por balão ou auto-expansível, confeccionada com aço inoxidável 

ou outras ligas metálicas e cortada a laser, com precisão submilimétrica. O 

dispositivo expansível por balão é montado sobre um cateter-balão e 

liberado por meio de insuflação1,2. 

O primeiro stent coronário expansível por balão foi implantado por 

Sousa e sua equipe, em colaboração com os idealizadores Júlio Palmaz e 

Richard Schatz, em dezembro de 1987, em São Paulo, SP. Esse dispositivo 

pioneiro, aprimorado posteriormente com algumas modificações, foi 

patenteado como stent de Palmaz-Schatz® e, a partir de 1991, foi liberado 

para o uso clínico no Brasil3.  

O stent proporciona sustentação à parede arterial, selando as 

dissecções quando presentes. A introdução do conceito de implante ótimo 

do stent coronário, por Colombo et al., em 1995, ampliou de maneira 

expressiva a segurança do procedimento4. Os autores evidenciaram, com o 

auxílio do ultrassom intracoronário, que insuflações adicionais com altas 

pressões (≥ 12 atm), praticadas após a liberação do stent, proporcionavam 

ganhos expressivos na sua expansão, na geometria da luz e na aposição 

das hastes, reduzindo os distúrbios provocadores de anormalidades no fluxo 

coronário e, com isso, o fenômeno da trombose protética. Associada a essas 
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mudanças técnicas importantes, foi proposta uma simplificação da 

farmacoterapia adjunta, tanto no pré-tratamento como após o procedimento, 

demonstrando o benefício superior da dupla terapêutica antiplaquetária 

(ácido acetilsalicílico e tienopiridínicos) na prevenção da trombose dos 

stents4,5, viabilizando o emprego cínico mais amplo destes dispositivos. 

Testado então para o tratamento de lesões de novo em artéria 

coronária nativa mostrou-se seguro e eficaz, com ótimos resultados clínicos, 

angiográficos e ultrassonográficos quando comparado à angioplastia com 

balão, em inúmeros estudos clínicos6-9. Desta feita, sua utilização tornou-se 

crescente e consistente e, em diversos registros nacionais e internacionais, 

o porcentual de sua participação como dispositivo para revascularização 

percutânea do miocárdio atingia números superiores a 95%10, entre os 

diversos instrumentais disponíveis na época. 

No Brasil, essa robusta evidência acerca de sua segurança imediata e 

eficácia tardia também foi verificada, observando-se a redução drástica da 

morbidade hospitalar do procedimento (oclusão do vaso tratado, cirurgia de 

revascularização de emergência e óbito após angioplastia com o balão), com 

a promoção de um procedimento mais previsível que os com o balão, com 

taxas de sucesso superiores a 95% nas diversas apresentações clínicas e 

angiográficas relacionadas à doença arterial coronária, tornando-se uma 

técnica equalizadora dos resultados. Além dos benefícios imediatos, o 

implante dos stents reduziu a reestenose coronária em 30%, quando 

comparado à ação isolada do balão11,12. 
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Até o presente momento, existem poucas evidências de diferenças 

significativas do desempenho entre os inúmeros modelos de stents         

não-farmacológicos disponíveis. Atualmente, são utilizados vários modelos 

de stents metálicos de aço inoxidável (316L) e cromo-cobalto (CoCr L605) e 

alguns estudos controlados, multicêntricos e randomizados não 

demonstraram diferenças substanciais entre esses stents em relação às 

taxas de reestenose coronária12-14. Contudo, existem também outros estudos 

evidenciando que stents coronários com hastes de espessura superior a 

0,10 mm promovem reestenose mais elevada, devendo ser evitados15,16. 

Neste cenário, sobressaem-se os stents de cromo-cobalto, de hastes mais 

finas, pois esse material possui resistência mecânica superior para 

sustentação da parede arterial coronária, o que possibilita uma redução 

significativa na espessura de todo o corpo do stent, sem perda da força 

radial, tornando-o mais flexível e garantindo uma excelente navegabilidade. 

A despeito da segurança crescente dos stents, devido à técnica mais 

apropriada no implante e à dupla terapia antiplaquetária, e ao seu efeito 

antireestenótico em relação ao balão, persistem tanto as tromboses no 

primeiro ano de evolução, com taxas entre 1 e 2%, assim como as 

reestenoses intra-stent, que variam entre 20 a 30%, ambas consideradas as 

duas limitações mais importantes a serem sobrepujadas, apesar de serem 

incontestes os benefícios dos stents coronários como dispositivos de 

revascularização percutânea do miocárdio.   
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1.2 Reestenose e stents liberadores de fármacos 

 

Os stents, a despeito de eliminarem o remodelamento vascular 

negativo, ou seja, a retração elástica aguda e a retração fibrótica crônica, 

estimulam a hiperplasia neointimal. A perda angiográfica tardia da luz devido 

à presença do tecido reparativo atinge em média 0,80-1,0 mm17,18. Assim, o 

processo da reestenose intra-stent é influenciado por fatores diversos, entre 

eles os clínicos, angiográficos e técnicos. Entre outros, são preditores 

importantes desse fenômeno por exemplo: o diabete melito, o diâmetro do 

vaso-alvo inferior a 2,5 mm, a extensão da lesão-alvo superior a 35 mm e o 

implante do stent com resultado imperfeito8,9,13,14,19-24, situações promotoras 

de mais hiperplasia neointimal reparativa e/ou menor acomodação do tecido 

neoformado na luz vascular. 

Todas as tentativas de reduzir a reestenose já na era do balão, com a 

administração de fármacos de diversas naturezas, não lograram sucesso 

nos estudos randomizados. Após o advento dos stents, novamente foram 

testados diferentes medicamentos, agora mais potentes e de diferentes 

classes, que mais uma vez mostraram-se ineficientes, quando administrados 

por via sistêmica25. 

A utilização de radiação foi outra tentativa de prevenir a reestenose, 

tanto a não ionizante (luz, calor, frio, ultrassom) como a ionizante (radiações 

gama e beta). Diversos estudos com o emprego das radiações não 

ionizantes não mostraram benefício na diminuição da formação do tecido 

cicatricial responsável pela reestenose. Já as radiações ionizantes, 
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principalmente a beta, a mais utilizada com o objetivo de controle da 

reestenose, foram eficazes na redução deste problema, porém a verificação 

do fenômeno de perda tardia do resultado e especialmente da trombose 

tardia, limitaram sua aplicação. Além disto, a introdução contemporânea de 

uma nova biotecnologia, o stent farmacológico, contribuiu para o desuso das 

radiações ionizantes, no âmbito da Cardiologia Intervencionista. 

O desenvolvimento dos stents farmacológicos (SF) de primeira 

geração, basicamente com três componentes: a plataforma metálica, o 

revestimento polimérico e o fármaco antiproliferativo, fundamentou-se no 

princípio da administração local do medicamento, utilizando o próprio stent 

como veículo para carrear o princípio bioativo. Ao aplicar a substância 

diretamente sobre a lesão tratada, esse dispositivo possibilita que o fármaco 

seja liberado de modo controlado, em altas concentrações locais, porém 

com baixas concentrações sistêmicas, com grande ação sobre a lesão-alvo, 

e praticamente riscos inexistentes de efeitos colaterais para o organismo.  

Essa nova concepção instrumental possibilita a liberação local e 

controlada do fármaco, concentrada em geral nos primeiros 15 a 30 dias 

após o procedimento. O estudo pioneiro a testar a segurança e a eficácia 

desta nova biotecnologia foi realizado no Brasil, sendo a primeira série de 

stents liberadores de sirolimus implantada no Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia de São Paulo, SP, por Sousa et al., em dezembro de 199926,27. 

Foram tratados 30 pacientes portadores de doença coronária uniarterial, e a 

eficácia tardia, avaliada pelo grau de redução da hiperplasia neointimal, foi 

documentada em estudos seqüenciais angiográficos e também por meio do 
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ultrassom intracoronário, aos quatro, 12, 24 e 48 meses após implante do 

stent Cypher®. Não foram observados casos de reestenose intra-stent até 

quatro anos de seguimento, e apenas um paciente apresentou reestenose 

no segmento tratado, necessitando de nova ICP. Essa primeira série em 

humanos foi responsável pela viabilização clínica desse dispositivo e 

impulsionadora dos passos seguintes nessa área de pesquisa26,27. 

Além do stent Cypher®, outro stent polimérico (Taxus®) superou os 

estudos iniciais de segurança e eficácia e contemporaneamente ambos 

seguiram um programa sistemático, com a elaboração de séries controladas, 

multicêntricas, randomizadas e dotadas de poder estatístico suficiente para 

uma análise comparativa com os stents não-farmacológicos. Foi obtido 

estudo angiográfico seriado tardio aos nove meses de evolução e, em 

grande parte também, análise ultrassonográfica tardia num porcentual 

predeterminado do grupo total de pacientes recrutados por estudo. Ambos 

confeccionados de aço inoxidável, esses stents carreiam por meio de 

polímero, os fármacos sirolimus (stent Cypher®) ou paclitaxel (stent Taxus®), 

o primeiro um antibiótico macrolídeo utilizado na imunossupressão de 

transplantes e o segundo, um quimioterápico potente prescrito no tratamento 

de neoplasia de mama e aparelho reprodutor feminino28-30. O stent Cypher® 

foi utilizado nos estudos pioneiros, chamados de fundamentais: RAVEL, 

SIRIUS, C-SIRIUS, E-SIRIUS e o stent Taxus®, nos estudos TAXUS I, II, III, 

IV, V e VI. 

Após essas séries, diversos outros dispositivos já foram produzidos, 

contendo a tríade básica desses dois projetos iniciais, qual seja: a 
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plataforma metálica expansível por balão; na qual é adsorvido o fármaco 

com ação antiproliferativa eficaz, que é liberado por meio de um polímero 

durável. 

Desta maneira, os SF foram introduzidos na Cardiologia há 11 anos, 

demonstrando serem mais eficazes na redução da reestenose e da 

revascularização da lesão-alvo que os stents não-farmacológicos26,31-36. O 

sirolimus inicialmente empregado e seus análogos zotarolimus e everolimus 

posteriormente mostraram-se mais eficazes que o paclitaxel, como agentes 

antiproliferativos, reduzindo mais intensamente a hiperplasia neointimal e por 

conseqüência a reestenose clínica, avaliada pela necessidade dos 

procedimentos de nova revascularização37-41.  

 

1.3 Trombose do stent farmacológico 

 

Apesar dessas evoluções, a trombose do stent (TS) tem emergido 

como uma das principais preocupações relativas ao uso de SF, atualmente. 

Apesar das evidências da eficácia desses dispositivos, persistem questões 

sobre a segurança no longo prazo. À medida que as casuísticas iniciais 

foram adquirindo maior longevidade, inquietudes foram manifestas, 

sobretudo pela percepção de que os SF poderiam promover a ocorrência de 

fenômenos trombóticos tardios (> 30 dias) e muito tardios (> 1 ano), 

diferentemente dos stents não-farmacológicos com os quais eram 

observadas, quando ocorriam, apenas tromboses precoces, nas suas formas 

aguda (< 24 h) e subaguda (de 24 h a 30 dias)42-46.Felizmente este é um 
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fenômeno raro, que cursa entretanto com morbidade e mortalidade 

significativas47. As conseqüências clínicas são dependentes da área de 

miocárdio em risco e da sua viabilidade, da presença de circulação colateral 

e da rapidez da reabertura do vaso-alvo. O prognóstico geral é ruim, já que 

se observa 10% a 30% de mortalidade intra-hospitalar e ainda um porcentual 

de pacientes que apresentará morte súbita, após a alta hospitalar. Esta é a 

razão da preocupação investigacional nessa área da Cardiologia 

Intervencionista. 

Os primeiros relatos de trombose de SF ocorreram após meses ou 

anos do implante48-50 e foram seguidos por outros registros, nos quais era 

observado um risco anual de 0,2% a 0,5% para ocorrência desse evento51-54. 

A natureza infreqüente da TS e as preocupações relativas à mortalidade 

entre os pacientes tratados com SF levaram à realização de meta-análises 

utilizando as definições de trombose do Academic Research Consortium 

(ARC). A incidência de TS foi semelhante entre SF e stents                      

não-farmacológicos35,36,40,55-57. Em particular, não houve diferença 

significativa entre as taxas de trombose precoce ou tardia; porém, as 

tromboses muito tardias foram significativamente mais freqüentes nos SF. 

Além disso, dados dos registros de Rotterdam-Bern (n= 8.146), SCAAR 

(Swedish Angiography and Angioplasty Registry) com 21.717 pacientes e de 

Slottow et al. (n = 8.000) indicaram que o risco de trombose muito tardia do 

stent varia de 0,36% a 0,6% ao ano, até pelo menos cinco anos após o 

implante58-61.  Ainda, os resultados aos dois anos de seguimento de ambos 
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os registros ARRIVE e STENT mostraram que a TS é maior naqueles 

pacientes tratados com SF em situações complexas62,63. 

Outra meta-análise incluiu estudos randomizados e controlados 

publicados na base de dados MEDLINE e que continham evolução tardia. A 

conceituação correta da trombose tardia foi inserida e, dessa forma, o 

estudo contém a análise de 38 artigos publicados com seguimento tardio 

que incluíram 18.023 pacientes submetidos ao implante de stents            

não-farmacológicos e stents com sirolimus ou com paclitaxel40. Os 

resultados até os quatro anos de seguimento clínico mostram mortalidade 

similar nos três grupos. Os pacientes que foram submetidos ao implante de 

stents com sirolimus estiveram associados a um menor risco para a 

ocorrência de infarto do miocárdio, não sendo observadas diferenças nas 

taxas de trombose entre os três grupos. Contudo, os stents com paclitaxel 

apresentaram taxas de trombose tardias definitivas mais elevadas que os 

stents não-farmacológicos e que os stents com sirolimus. Esse achado já 

havia sido mencionado em revisão dedicada somente à análise tardia desse 

modelo de stent farmacológico64.  

 

1.3.1 Preditores de trombose do SF 

 

Vários preditores para a ocorrência da TS são atualmente bem 

estabelecidos, como: diabete melito, insuficiência renal crônica, síndrome 

coronária aguda, disfunção ventricular grave, lesões complexas (bifurcações 

e oclusões totais crônicas), vasos/stents finos, lesões/stents longos, 
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múltiplos stents, stents mal expandidos, presença de dissecções nas bordas 

após implante e interrupção precoce da terapia antiplaquetária    

adequada65-67. A aderência à prescrição da correta farmacologia 

antiplaquetária é determinante da durabilidade do procedimento inicial, 

efetivando a profilaxia da ocorrência dessa complicação, já que a interrupção 

dos antiplaquetários tem grande peso na gênese da TS.  

As múltiplas causas relacionadas à TS talvez possam explicar a 

incidência relativamente maior de TS precoce quando comparada à TS 

tardia e muito tardia. Por exemplo, no registro Dutch Stent (n = 21.009), 437 

pacientes experimentaram TS documentada, das quais 32%, 41,2%, 13,3% 

e 13,5% foram categorizadas como aguda, subaguda, tardia e muita tardia, 

respectivamente68.  

A modalidade tardia e a muito tardia de TS ocorrem especialmente 

em subgrupos de maior complexidade65-67,69 e dois fatores provavelmente 

estão vinculados a elas, necessitando de maior investigação científica, que 

são: a cobertura tecidual incompleta e a má aposição tardia das hastes dos 

stents, secundárias ao retardo da reendotelização e ao remodelamento 

vascular positivo, respectivamente.  

A ação antiproliferativa do fármaco promove o retardo da 

reendotelização; já uma reação inflamatória de hipersensibilidade ao binômio 

fármaco-polímero na parede vascular explica o remodelamento vascular 

positivo e têm sido associados à TS70-72. Feres et al., do nosso grupo, 

publicaram um caso de trombose muito tardia, aos 40 meses, pós-stent 

farmacológico; o ultrassom intracoronário aos seis, 18 e 40 meses 
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demonstrou o progressivo remodelamento positivo da coronária direita, 

resultando na trombose muito tardia da endoprótese73.  

Desta sorte, os SF já provaram a manutenção da sua eficácia no 

longo prazo, podendo porém a trombose tardia ocorrer em dois até cinco de 

cada mil pacientes tratados. Ainda que essa ocorrência não tenha promovido 

elevações consistentes nos desfechos maiores tardios comparados aos 

stents não-farmacológicos40,45, o uso dos SF, em particular os de primeira 

geração, acompanha-se de um aumento do risco de trombose muito tardia, 

que tem motivado inúmeras linhas de pesquisa. 

 

1.4 Novas concepções de stents liberadores de fármacos 

 

Como visto, os SF de primeira geração são compostos basicamente 

por três elementos: plataforma metálica, polímero e fármaco. A preocupação 

com a segurança tardia e a própria busca de aumento da efetividade induziu 

ao desenvolvimento de SF com novas concepções, incluindo novas 

plataformas metálicas, novos carreadores mais biocompatíveis, novos 

fármacos e até alguns polímeros e stents bioabsorvíveis. 

A plataforma metálica não tem sido propriamente associada à 

segurança tardia dos stents. Todavia, o contínuo aprimoramento dos 

cateteres (sistemas de liberação) e dos próprios stents (plataforma metálica), 

por meio das constantes alterações no seu desenho, no material constituinte 

das hastes e, por conseqüência na espessura das mesmas, tem assegurado 

menor perfil e maior flexibilidade, melhorando o acesso à lesão; garantindo 
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um implante mais preciso do stent nas diferentes anatomias coronárias e 

assim, uma elevada taxa de sucesso do procedimento. 

Muitos dos polímeros duráveis usados nos SF de primeira geração 

têm demonstrado causar resposta inflamatória local, expressiva em alguns 

casos, que pode levar a um remodelamento positivo extenso no segmento 

tratado e conseqüente má aposição tardia das hastes do stent70,74,75.  Esta 

aposição incompleta tardia adquirida é um achado não infreqüente no 

seguimento dos SF de primeira geração (8,0-12,1%)76-78, contudo, na 

maioria das vezes, sem conseqüências clínicas. Mas é importante ressaltar 

que alguns estudos recentes sugerem que a má aposição tardia adquirida de 

maiores proporções pode associar-se à trombose do stent no longo       

prazo56,64,71-73,79-81; essa modalidade de trombose é rara (0,2 a 0,6% ao ano) 

porém, pode determinar grave conseqüência evolutiva.  

Na fase atual, entre as diversas concepções, adquire destaque aquela 

com o polímero bioabsorvível, geralmente constituído de ácido polilático ou 

de um composto de ácido polilático e ácido glicólico, alternativo ao polímero 

durável, na expectativa de redução da trombose protética. 

Quanto aos fármacos, os da classe dos antiproliferativos, 

principalmente o sirolimus e seus análogos, têm demonstrado grande 

eficácia na redução da hiperplasia neointimal37-41, permitindo uma 

cicatrização, ou seja, uma reendotelização mais rápida, quando comparados 

ao paclitaxel79. Por isso têm sido preferencialmente empregados, inclusive 

na nova geração de SF. 
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1.4.1 Stent BioMatrix® 

 

Diante desses realces, diversos novos modelos de SF foram 

concebidos, entre eles o stent BioMatrix® (Biosensors International®, 

Singapore). Este stent farmacológico, dito de segunda geração, possui 

plataforma metálica semelhante em material aos outros stents tubulares em 

uso comercial. Ele é também fabricado com aço inoxidável 316L, mas possui 

desenho exclusivo com uma série de elos intercalados, oferecendo 

adequadas força radial, flexibilidade, cobertura vascular e radiopacidade. 

Seu revestimento com um polímero bioabsorvível, o ácido polilático, o 

distingue de outros SF. Esse polímero bioabsorvível está presente apenas 

na superfície abluminal das hastes metálicas do stent, numa fina camada de 

10 µm, sendo degradado em CO2 + H2O até os nove meses após implante. 

Outro diferencial desse stent de segunda geração é o fármaco 

antiproliferativo utilizado, um análogo do sirolimus, o Biolimus A9®, dez 

vezes mais lipossolúvel que o primeiro e por isso teoricamente mais potente. 

Na Figura 1 podemos observar os componentes do stent BioMatrix®. 

 

 
Figura 1 – A plataforma metálica, o polímero na superfície abluminal e a fórmula do agente 
antiproliferativo Biolimus A9® do stent BioMatrix® 
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O primeiro estudo clínico com o stent BioMatrix® foi denominado 

STEALTH (Stent Eluting A9 BioLimus Trial in Humans)82,83, no qual foram 

incluídos de forma randomizada 120 pacientes em três centros: no Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia, no Brasil, e dois centros alemães: o Heart 

Center Siegburg e o Brüderkrankenhaus Trier. Como resultado, o grupo de 

pacientes que recebeu stent coronário com Biolimus A9® apresentou, aos 

seis meses, perda tardia intra-stent significantemente menor [0,26 (0,43) mm 

vs 0,74 (0,45) mm, p<0,001] quando comparado ao grupo que recebeu 

stents não-farmacológicos, ou seja, uma redução de 65%. Houve também 

uma redução de 75% na reestenose binária intra-segmento [2,6 (0,3)% vs      

10,3 (1,0)%, p < 0,40], porém sem significância estatística. Pelo ultrassom 

intracoronário, pudemos notar redução significativa de 90% no porcentual de 

obstrução do stent aos seis meses [3,2 (2,5)% vs 32 (18)%, p < 0,0001], e 

redução de 80% aos 12 meses [6,2 (3,1)% vs 31,4 (16)%, p < 0,0001]. 

Outro importante estudo avaliando essa nova biotecnologia de 

segunda geração foi o LEADERS (Limus Eluted from A Durable versus 

Erodable Stent coating)84, que se constituiu numa avaliação randomizada de 

não-inferioridade, comparando o stent com Biolimus A9® – BioMatrix® (BES) 

ao stent com polímero durável e sirolimus – Cypher® (SES). Foram 

randomizados 1.707 pacientes em múltiplos centros europeus, para se 

avaliar a segurança e eficácia desses dois stents. O desfecho primário 

composto do estudo – óbito cardíaco, infarto do miocárdio ou 

revascularização do vaso-alvo clinicamente indicada aos nove meses de 

seguimento, mostrou que o BioMatrix® não foi inferior ao Cypher®:              

15 



 

79 (9%) vs 89 (11%) pacientes, RR 0,88 (95% IC 0,64 – 1,19), p para      

não- inferioridade = 0,003, p para superioridade = 0,39.  

Dados do seguimento angiográfico foram analisados num subestudo 

do LEADERS de 168 (79%) pacientes do grupo BES e 167 (78%) do grupo 

SES, nos quais novamente o BES manteve-se não-inferior ao SES, quanto 

ao porcentual do diâmetro da estenose (20,9% vs 20,0 %, diferença              

-2,2% [95% IC -6,0 – 1,6], p para não-inferioridade = 0,001, p para 

superioridade = 0,26). 

Assim sendo, os resultados sugeriram que o BES representa uma 

alternativa segura e eficaz ao SES, em pacientes com doença arterial 

coronária. Resta sabe se, na fase mais tardia, essa nova proposição de SF 

exibe a segurança desejada, idealmente avaliada por método que mensure 

seus preditores mais relevantes, com grande acurácia. 

 

1.5 Tomografia de coerência óptica 

 

O princípio fundamental da tomografia de coerência óptica (TCO) 

evoluiu da reflectometria óptica unidimensional de baixa coerência, que 

utiliza um interferômetro de Michelson e uma fonte de luz de banda 

larga. Em 1991, a adição da varredura transversal permitiu ao método, por 

exemplo, o imageamento bidimensional da retina85. Esta técnica foi 

nomeada TCO por James Fujimoto e rapidamente expandiu-se para várias 

aplicações biomédicas e clínicas.  
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A TCO intravascular requer um único fio de fibra óptica, que 

simultaneamente emite luz e registra o reflexo da mesma, enquanto gira e é 

tracionado retrogradamente ao longo do vaso. A fonte de luz da TCO 

coronária usa uma banda de largura próxima ao espectro infravermelho, com 

comprimentos de onda central que variam de 1.250 a 1.350 nm. Apesar dos 

comprimentos de ondas maiores fornecerem penetração mais profunda nos 

tecidos, aquele ideal é definido pelas características de absorção do tecido e 

pelo índice de refração da interface entre o cateter e a parede do 

vaso. Atualmente, os sistemas de TCO intravascular usam um comprimento 

de onda central de aproximadamente 1.300 nm. Com este comprimento de 

onda, a penetração nos tecidos é limitada a 1,5-2 mm, em comparação com 

4-8 mm obtidos pelo USIC por exemplo, com exceção das lesões 

calcificadas em que o som tem uma penetração limitada.  

A imagem é formada pelo retroespalhamento de luz, ou seja, a luz 

emitida pela fonte chega ao tecido-alvo e é refletida de volta para a lente, 

produzindo um sinal de magnitude mensurável. Várias varreduras axiais são 

continuamente adquiridas enquanto a fibra óptica gira, permitindo uma 

completa reconstrução da seção transversal do vaso.  

É importante notar que a velocidade da luz (3 x 108 m/s) é muito mais 

rápida do que a do som (1.500 m/s) e, portanto, são necessárias técnicas de 

interferometria para medir o sinal de retroespalhamento, pois a quantificação 

direta não pode ser obtida. O interferômetro usa um acoplador de fibra óptica 

semelhante a um divisor de feixe, que dirige metade do feixe para o tecido e 

a outra metade para o braço de referência. O braço de referência de um 
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sistema de tomografia de coerência óptica por domínio do tempo (TD-OCT) 

é composto de um espelho, que se desloca a distâncias calibradas para 

produzir ecos com atrasos conhecidos. A luz refletida retorna a partir do 

tecido e do espelho do braço de referência e é recombinada no acoplador, 

sendo seus sinais recebidos por um foto detector.  

A aplicação clínica da TCO na Cardiologia Intervencionista é ampla e 

ainda em crescimento, já que muito ligada ao vasto o campo das pesquisas. 

Já é aplicada para diagnóstico da aterosclerose coronária e caracterização 

da placa, sendo possível a mensuração da capa fibrosa do ateroma, a 

visibilização de sinais de inflamação, núcleos lipídicos, nódulos de cálcio, 

trombo intracoronário. É também possível guiar uma ICP por meio da TCO e 

avaliar o resultado final do procedimento com grande precisão. Todos esses 

aspectos foram bem apresentados e discutidos numa extensa revisão sobre 

o tema em publicação recente86. 

Como destacado anteriormente, tem-se identificado dois fatores: a 

ausência da aposição completa à parede coronária e ou da cobertura 

tecidual das hastes dos stents, como relacionados ao risco de trombose 

tardia e muito tardia após implante de SF72,79,87-89. A ultrassonografia 

intracoronária, método-padrão atual para avaliar os SF, quer seja guiando o 

seu implante ou avaliando o resultado tardio, não possui resolução suficiente 

para detectar a cobertura tecidual inicial ou pouco espessa, ou seja, sua 

resolução ao redor de 150-200 µm só permite a visibilização e mensuração 

de estruturas maiores que essa medida90-92. Já a TCO com resolução axial 

10 vezes maior que o USIC, que é determinada pelo comprimento de onda 

18 



 

da luz, é capaz de detectar o grau de cobertura tecidual dos stents com 

maior acurácia e reprodutibilidade, a partir de aproximadamente 10-20 µm. 

Deste modo, permite também a análise precisa da aposição das hastes dos 

stents à parede vascular. Assim, devido à sua inapropriada resolução, o 

USIC tende a subestimar o porcentual de cobertura tecidual dos stents, 

como descrito em estudos que compararam esses dois métodos de imagem 

com este propósito93-95. 

A TCO está se tornando portanto o método de imagem padrão de 

análise in vivo da cobertura tecidual e da aposição das hastes dos stents. E 

sua habilidade de detectar e quantificar a HNI quase ao nível histológico foi 

recentemente citada num bem conduzido estudo pré-clínico de correlação96.  

 

1.6 Hipótese e objetivos da pesquisa 

 

A despeito das evidências até aqui descritas, ainda não há avaliação 

dos aspectos evolutivos muito tardios, além dos 3 anos, quer sejam clínicos, 

angiográficos, ultrassonográficos ou por qualquer outro método de imagem 

do stent farmacológico BioMatrix®. Destacam-se entre estes aspectos não 

esclarecidos, dois de grande importância: a situação de cobertura tecidual 

tardia de suas hastes e a situação de aposição tardia das mesmas à parede 

vascular. 

A hipótese desta investigação é a de que o stent farmacológico 

BioMatrix® pelas suas características, após longo período do implante, 

19 



 

poderia apresentar cobertura tecidual na quase totalidade das suas hastes e 

que as mesmas estariam bem apostas à parede do vaso tratado. 

Para testar esta hipótese, planejamos analisar o stent BioMatrix®    

com pelo menos cinco anos de implante, comparando-o ao SNF S-Stent®, 

tendo em perspectiva como objetivo primário avaliar: 

1. O porcentual de cobertura tecidual das hastes metálicas do 

stent BioMatrix®, por meio da tomografia de coerência óptica 

(TCO). 

2. O porcentual de aposição completa das hastes metálicas do 

stent BioMatrix®, por meio da TCO. 

E como objetivos secundários, avaliar: 

1. O perda tardia da luz intra-stent do stent BioMatrix®, por meio 

da angiografia coronária quantitativa (ACQ). 

2. O porcentual de obstrução intra-stent do stent BioMatrix®, por 

meio do ultrassom intracoronário (USIC). 
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2 MÉTODOS 

 



 

 

2.1 Casuística 

 

Trata-se de um estudo prospectivo de uma coorte de 20 pacientes 

tratados no Serviço de Cardiologia Invasiva do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia em São Paulo, no período de novembro de 2003 a março de 

2004, por meio de implante de um SF BioMatrix® ou contemporaneamente 

um SNF S-Stent®. No momento do recrutamento, para esta investigação, os 

pacientes deveriam ter pelo menos cinco anos de seguimento tardio, ou 

seja, pelo menos cinco anos após o implante daqueles dispositivos 

intracoronários. 

Todos os requisitos fundamentais das resoluções CNS196/96, 251/97, 

292/99, sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde / Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa / Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 

as Boas Práticas de Pesquisa Cínica do ICH-GCP foram cumpridos. Toda a 

infra-estrutura de suporte para condução da pesquisa e acompanhamento 

dos pacientes incluídos foi oferecida. 

O protocolo nº 3876 deste projeto de pesquisa foi devidamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, assim como o formulário de consentimento 

informado.  
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2.1.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos pacientes: 

1) de ambos os sexos; 

2) com idade superior a 18 e inferior a 80 anos; 

3) assintomáticos ou com angina estável; 

4)  nos quais tenha sido implantado de forma eletiva um SF 

BioMatrix® ou um SNF S-Stent, há pelo menos cinco anos; 

5) que assinaram o formulário de consentimento informado 

devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, concordando em 

participar de todas as etapas desta pesquisa. 

 

2.1.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos desta investigação os casos: 

1) com síndrome coronária aguda na época do recrutamento; 

2) mulheres em idade gestacional com teste de gravidez positivo; 

3) com hipersensibilidade grave ao meio de contraste, a despeito de 

tratamento prévio; 

4) com insuficiência renal importante, determinada por níveis de 

creatinina > 2,0 mg/dl ou por ritmo de filtração glomerular < 30 

ml/min; 
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5) com disfunção ventricular grave, definida por fração de ejeção 

ventricular esquerda ≤30% avaliada objetivamente pela 

ventriculografia; 

6) submetidos à revascularização percutânea clinicamente indicada 

da lesão-alvo, que tenham sido tratados com implante de um novo 

stent ou apenas com balão durante o seguimento tardio; 

7) com o stent a ser analisado localizado no óstio da artéria 

coronária direita, descendente anterior ou circunflexa, sendo por 

isso tecnicamente inexeqüível a TCO por meio do sistema 

disponível. 

 

2.2 Métodos 

 

A Figura 2 a seguir sumariza as etapas desta investigação. 

 
Pacientes submetidos ao implante do SF BioMatrix® ou do SNF S-Stent®                     

há pelo menos cinco anos (critérios de inclusão e de exclusão) 
 

 
Avaliação clínica e exames complementares 

 
 

Cinecoronariografia + USIC + TCO no laboratório de cateterismo cardíaco 
 
 

Acompanhamento pós-procedimento e alta hospitalar 
 
 

Análises e mensurações da cinecoronariografia + USIC + TCO 
 
 
Figura 2 – Fluxograma demonstrando as etapas desta investigação 

 

 

24 



 

2.2.1 Avaliação clínica e exames complementares 

 

Todos os pacientes selecionados para essa investigação foram 

submetidos ao exame clínico, eletrocardiograma (ECG) e avaliação 

laboratorial (glicose, potássio, creatinina, hemograma completo, CK-MB). Se 

não fosse detectada alteração significativa nesses exames, os pacientes 

eram então encaminhados ao laboratório de cateterismo cardíaco para a 

realização da cinecoronariografia, do USIC e da TCO. 

Logo após o cateterismo, os pacientes eram examinados novamente, 

do ponto de vista clínico, com atenção especial à via de acesso arterial e 

submetidos a novo ECG. Era ainda feita coleta de sangue para dosagem da 

CK-MB. 

 

2.2.2 Cinecoronariografia 

 

A via de acesso arterial, transfemoral ou transradial, era escolhida 

pelo operador. Logo após a inserção do introdutor, um bolus de heparina        

(100 UI/kg) era administrado. 

A cinecoronariografia da artéria contralateral e a ventriculografia 

esquerda eram realizadas com cateteres 6 F. Já a artéria coronária-alvo era 

estudada com cateter terapêutico compatível com a realização do USIC e da 

TCO, após a administração intracoronária de nitroglicerina (100-200 µg). No 

mínimo, duas projeções axiais e ortogonais eram realizadas, permitindo uma 

adequada visibilização do stent a ser analisado. As imagens eram gravadas 

em disco digital. A angiografia coronária quantitativa (ACQ) era realizada  
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off-line pelo sistema Qangio-XA® versão 7.2 (Medis®, Leiden, The 

Netherlands). O diâmetro de referência do vaso (DR) e o diâmetro mínimo 

da luz (DML) eram mensurados. O porcentual de estenose do vaso era 

calculado. A perda tardia da luz (PTL) era então avaliada pela diferença 

entre o diâmetro mínimo da luz logo após o implante do stent (DMLi) e o 

diâmetro mínimo da luz no seguimento tardio (DMLT).  

 

PTL = DMLi – DMLT (mm) 

 

 

2.2.3 Ultrassom intracoronário  

 

O USIC era realizado logo após a cinecoronariografia e também após 

a administração intracoronária de nitroglicerina (100-200 µg). Utilizava-se um 

sistema automático de tração, a uma velocidade de 0,5 mm/segundo 

(Galaxy 2® ou Ilab®, Boston Scientific®, Natick, Massachusetts, USA), com 

transdutor de 40 MHz e bainha de 2,6 F. O cateter de USIC era avançado 

sobre o fio-guia de 0,014” e 300 cm, previamente posicionado na porção 

distal do leito da artéria coronária de interesse. Após o posicionamento do 

cateter de USIC, 10 mm além da borda distal do stent, iniciava-se a tração 

do transdutor e aquisição das imagens, desse ponto até 10 mm aquém da 

borda proximal do stent. 

Todas as imagens eram gravadas em disco digital para análise off-

line, qualitativa e quantitativamente, de acordo com critérios do ACC Clinical 
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Expert Consensus97, utilizando-se o programa computadorizado 

Echoplaque® versão 3.0 (Indec Systems®, Mountain View, California, USA). 

A cada milímetro era mensurada a área de secção transversal da luz, 

do stent e da membrana elástica externa. O volume do vaso (VV), o volume 

do stent (VS) e o volume da luz (VL) eram calculados pelo método de 

Simpson. 

O volume da hiperplasia neointimal intra-stent (VHNI) era obtido pela 

diferença entre o volume do stent e o volume da luz.  

 

VHNI = VS – VL (mm3) 

 

O índice do volume da hiperplasia neointimal intra-stent (Ivhni) era 

calculado pela divisão do VHNI pela extensão do stent (ES).  

 

Ivhni = VHNI / ES (mm3/mm) 

 

O porcentual de obstrução do stent (OS) era calculado como volume 

neointimal dividido pelo volume do stent x 100.  

 

OS = VHNI / VS x 100 (%) 
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2.2.4 Tomografia de coerência óptica 

 

A TCO era realizada de forma semelhante àquela utilizada para o 

USIC e logo após o término desse, também com prévia administração 

intracoronária de nitroglicerina (100-200 µg), empregando-se o sistema  

LightLab M3 TD-OCT®  (LightLab®, Westford, Massachusetts, USA) e o 

método de aquisição de imagens já descrito previamente98,99. Apesar do 

perfil semelhante ao de um fio-guia convencional (0,014”), o fio de fibra 

óptica utilizado para emissão dos raios infravermelhos e geração da imagem 

não foi projetado para ser avançado na artéria coronária como um 

dispositivo único. Sua inserção era auxiliada por um cateter-balão dedicado 

over-the-wire (CB), com um diâmetro externo máximo de 1,5 mm, compatível 

com os cateteres-guia 6 F (0,071” de diâmetro interno). Havendo 

necessidade de um maior suporte, principalmente nos casos de tortuosidade 

coronária excessiva, o cateter 6 F era substituído pelo 7 F. 

Inicialmente, esse CB era avançado sobre o fio-guia convencional de 

angioplastia de 0,014” e 300 cm, o mesmo já utilizado para a realização do 

USIC e que já estava posicionado distalmente na artéria coronária, sendo 

levado até pelo menos 10 mm além da borda distal do stent a ser analisado. 

Após a calibração do aparelho de TCO, era realizada a troca dos fios, 

com a retirada do fio-guia convencional da luz do CB, seguida da inserção 

do fio de fibra óptica, através da luz até a extremidade distal do CB. Era, a 

seguir, tracionado o CB sobre o fio de fibra óptica e reposicionado 5 mm 
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aquém da borda proximal do stent, tendo-se o cuidado de manter a fibra 

óptica imóvel na mesma posição inicial, distalmente à prótese. 

Insuflava-se então o CB complacente a uma mínima pressão 

(geralmente entre 0,4 a 0,7 atm), com um insuflador dedicado e previamente 

preparado com uma solução de meio de contraste e soro fisiológico 0,9%, na 

proporção de 1:3, permitindo a oclusão momentânea do fluxo sanguíneo na 

artéria coronária-alvo. 

Logo após a oclusão da coronária, iniciava-se a injeção de soro 

fisiológico 0,9%, com auxílio de uma bomba injetora, com fluxo de 3 ml/s 

pela luz do CB, visando à lavagem da luz arterial e a geração de uma 

imagem totalmente limpa de sangue. A velocidade de tração automática do 

fio de fibra óptica era ajustada para 1-3 mm/s, sendo o fio inteiro puxado da 

porção distal para a proximal ao longo da artéria coronária, em poucos 

segundos. Desinsuflava-se o balão imediatamente após a aquisição das 

imagens. Era então restabelecido o fluxo sangüíneo coronário e fazia-se a 

seguir a retirada do CB e da fibra óptica. 

Finalmente, obtinha-se uma coronariografia de controle após a 

administração intracoronária de nitroglicerina (100-200 µg). 

Todas as imagens eram gravadas em disco digital para a análise off-

line. Um algoritmo semi-automático de contorno do stent e da luz do vaso 

era usado para quantificação das áreas do stent e da luz (Figura 3). A área 

da HNI era a diferença entre as anteriores e sua espessura medida pela 

distância de cada haste até a luz. As mensurações eram realizadas em toda 

a extensão do stent, nos cortes de secção transversal a cada 0,5 mm, 
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permitindo calcular os respectivos volumes e o porcentual de obstrução do 

stent de modo análogo ao realizado para o USIC. 

 

 
Figura 3 – Magnificação do contorno semi-automático do stent e da luz do vaso pela 
tomografia de coerência óptica, permitindo a análise pormenorizada das hastes do stent e o 
cálculo da área de hiperplasia neointimal 

 

A análise qualitativa era realizada observando-se dois aspectos: 

cobertura tecidual e aposição das hastes. A TCO é capaz de identificar, com 

bastante precisão, devido à sua alta resolução, tanto a cobertura tecidual 

das hastes dos stents como a aposição das mesmas. 

De acordo com a cobertura tecidual, as hastes eram categorizadas 

em cobertas ou descobertas. E de acordo com a aposição, em hastes 

apostas ou mal apostas. Portanto, os critérios utilizados para definição da 

cobertura tecidual e da aposição das hastes do stent estratificavam-nas em 

quatro categorias (Figura 4): 

1) haste coberta e aposta, 

2) haste coberta e mal aposta, 

3) haste descoberta e aposta,  

4) haste descoberta e mal aposta.  
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Figura 4 – Estratificação das hastes do stent pela TCO: A) haste coberta e aposta, B) haste 
coberta e mal aposta, C) haste descoberta e aposta, D) haste descoberta e mal aposta 

 

O resultado da análise das hastes cobertas era obtido pela fórmula: 

 

hastes cobertas = hastes cobertas / total de hastes analisadas x 100 (%) 

 

O porcentual da ocorrência de má aposição tardia destas hastes era 

expresso, segundo o cálculo: 

 

hastes mal apostas = hastes mal apostas / total de hastes analisadas x 100 (%) 

 

2.2.5 Acompanhamento pós-procedimento 

 

Os introdutores transradiais foram removidos ainda na sala do 

procedimento, imediatamente após a retirada do cateter-guia, utilizando-se 

para a compressão do sítio de punção um curativo compressivo ou um 

dispositivo dedicado de acordo com a disponibilidade.  

A 
 

B C D 
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Os introdutores transfemorais eram retirados uma hora após o 

procedimento, com compressão manual por pelo menos 20 min, seguida de 

curativo compressivo; a deambulação era permitida após três horas de 

repouso, desde que não houvesse sangramento na via de acesso. 

Os pacientes recebiam alta hospitalar depois de um período de 

repouso e observação de pelo menos três horas após a retirada do 

introdutor e na ausência de intercorrências ou de alterações das avaliações 

mencionadas em 2.2.1. 

 

2.2.6 Análises e mensurações da cinecoronariografia, do ultrassom 

intracoronário e da tomografia de coerência óptica 

 

As análises e mensurações da cinecoronariografia e do USIC eram 

realizadas off line, no Serviço de Cardiologia Invasiva do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, de modo cego. Já a análise da TCO era 

realizada em conjunto com o Laboratório de Imagem Cardiovascular da 

Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio, 

USA. 

Todas as análises e mensurações eram registradas e transpostas 

para um banco de dados computadorizado. 
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2.2.7 Análise estatística  

 

As análises estatísticas eram realizadas utilizando-se o programa 

SPSS® versão 16.0 (Chicago, Illinois, USA) ou o programa SAS versão 9.2 

(SAS Institute, Cary, NC, USA). As diferenças eram consideradas 

estatisticamente significantes quando o valor de p era < 0,05. As variáveis 

categóricas eram expressas em números absolutos e o seu porcentual (%), 

e as variáveis contínuas eram expressas em média e DP e/ou mediana e 

intervalo interquartílico (IIQ).  

Para a comparação hierárquica de pacientes, a diferença entre os 

dois tipos de stents era avaliada por meio do teste não paramétrico de         

Mann-Whitney para as variáveis contínuas e teste exato de Fisher para as 

variáveis categóricas. Um modelo misto multinível que podia abordar os 

efeitos aleatórios em hierarquia de pacientes e de seções transversais dos 

stents era usado, para a comparação dos resultados binários e contínuos 

entre os dois tipos de próteses.  
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3 RESULTADOS 



 

 

3.1 Inclusão e exclusão de pacientes   

 

Quarenta e oito pacientes foram submetidos ao implante do stent 

BioMatrix® (32 P) ou do S-Stent® (16 P) no período de novembro de 2003 a 

março de 2004. Vinte pacientes, 15 com BioMatrix® e cinco com S-Stent®, 

concordaram em participar das avaliações tardias com cinecoronariografia, 

ultrassom intracoronário e tomografia de coerência óptica, as quais foram 

realizadas entre agosto de 2009 e maio de 2010.  Os motivos de exclusão 

dos vinte e oito pacientes foram: óbito (5), insuficiência renal importante (1), 

disfunção ventricular grave (1), revascularização da lesão-alvo com implante 

de um novo stent (3), localização do stent a ser analisado no óstio da artéria 

coronária direita ou descendente anterior (6), recusa do paciente (5), perda 

de contato (7). 

 

3.2 Características clínicas   

 

Diferenças estatisticamente significantes não foram encontradas entre 

os grupos. A média de idade dos pacientes foi 61,25 (6,58) anos e a média 

do tempo de seguimento foi 69,31 (3,91) meses. Homens e mulheres foram 

estudados em proporção semelhante e a freqüência dos fatores de risco 

para DAC também não diferiu significativamente entre os grupos. Infarto 

agudo do miocárdio prévio ocorreu em oito pacientes do grupo Biolimus A9® 

e em nenhum paciente do grupo controle, com evidência fraca de ter sido 
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mais freqüente naqueles com Biomatrix® (p = 0,055). As características 

clínicas dos pacientes encontram-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Dados clínicos dos 20 pacientes (P) deste estudo, divididos de acordo 

com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15P) S-Stent® (5 P) p 

Idade (anos)     

média (DP) 61,25 (6,58) 61,89 (6,53) 59,34 (7,09)  

mediana 

(IIQ) 

61,48  

(56,18; 67,43) 

62,09  

(56,06; 67,77) 

58,48  

(53,15; 65,96) 

 0,570

Seguimento (meses)     

média (DP) 69,31 (3,91) 69,18 (4,40) 69,71 (2,16)  

mediana 

(IIQ) 

68,40  

(66,37; 72,07) 

67,80  

(66,33; 73,17) 

69,40  

(67,65; 71,93) 

 0,541

Sexo masculino, n (%) 10 (50,0) 7 (46,7) 3 (60,0) 1,000 

Diabete Melito, n (%) 6 (30,0) 5 (33,3) 1 (20,0) 1,000 

Hipertensão, n (%) 17 (85,0) 13 (86,7) 4 (80,0) 1,000 

Hipercolesterolemia, n (%)      15 (75,0) 11 (73,3) 4 (80,0) 1,000 

Tabagismo, n (%) 5 (25,0) 4 (26,7) 1 (20,0) 1,000 

Eventos prévios     

     Infarto do miocárdio, n (%) 8 (40,0) 8 (53,3) 0 0,055 

     ICP, n (%) 2 (10,0) 2 (13,3) 0 1,000 

     CRM, n (%) 5 (25,0) 4 (26,7) 1 (20,0) 1,000 
ICP: intervenção coronária percutânea; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio 

 

 

3.3 Características angiográficas 

 

As características angiográficas estão expostas na Tabela 2. Também 

não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos 

quanto às variáveis analisadas. Os stents foram distribuídos de maneira 
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semelhante entre as artérias coronárias, implantados no segmento proximal 

ou médio, com média de diâmetro de 3,12 (0,22) mm (variação de 3,0-3,5 

mm) e média de comprimento de 19,10 (5,56) mm (variação de 14-28 mm). 

Observamos a incidência de um caso de aneurisma coronário no segmento 

tratado com stent farmacológico numa artéria circunflexa. A maioria dos 

pacientes apresentou FVE preservada. 

 

Tabela 2 - Características angiográficas dos 20 pacientes (P) deste estudo, 

divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15 P) S-Stent® (5 P) p 

Vaso analisado, n (%)         

     Descendente anterior 6 (30,0) 4 (26,7) 2 (40,0) 0,613 

     Circunflexa 6 (30,0) 5 (33,3) 1 (20,0) 1,000 

     Coronária direita 8 (40,0) 6 (40) 2 (40,0) 1,000 

Local do stent, n (%)      

    Proximal 9 (45,0) 8 (53,3) 1 (20,0) 0,319 

     Medial 11 (55,0) 7 (46,7) 4 (80,0) 0,319 

     Distal 0 0 0 - 

Diâmetro do stent (mm)      

média (DP) 3,12 (0,22) 3,10 (0,21) 3,20 (0,27)  

mediana (IIQ) 3 (3; 3,38) 3 (3; 3,0) 3 (3; 3,5) 0,383 

Comprimento do stent (mm)      

média (DP) 19,10 (5,56) 18,67 (5,16) 20,40 (7,13)  

mediana (IIQ) 18 (14; 25,5) 18 (14; 18) 18 (14; 28) 0,780 

Aneurisma coronário, n (%) 1 (5) 1 (6,7) 0 (0) 1,000 

FVE > 55%, n (%) 19 (95) 14 (93,3) 5 (100) 1,000 

FVE: função sistólica do ventrículo esquerdo  
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3.4 Características técnicas do procedimento 

 

Os procedimentos foram realizados, em regra, por via transfemoral 

com cateter-guia 6 F. Em média, utilizamos 67,50 (5,50) ml de meio de 

contraste, com média de 51,30 (3,76) minutos para a realização dos 

exames. Os dados estão apresentados na Tabela 3 e não encontramos 

diferenças estatisticamente significantes entre o grupo Biomatrix® e o grupo 

S-Stent® no que diz respeito às características técnicas do procedimento. 

 

Tabela 3 - Características técnicas do procedimento dos 20 pacientes (P) deste 

estudo, divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15 P) S-Stent® (5 P) p 

Via transfemoral, n (%) 15 (75,0) 11 (73,3) 4 (80,0) 1,000 

Cateter 6 F, n (%) 18 (90,0) 13 (86,7) 5 (100,0) 1,000 

Volume de contraste (ml)        

média (DP) 67,50 (5,50) 67,33 (4,95) 68,00 (7,58)  

mediana (IIQ) 70 (61,25; 70) 70 (65; 70) 70 (60; 75) 0,751 

Tempo do procedimento (min)      

média (DP) 51,30 (3,76) 51,47 (3,93) 50,80 (3,56)  

mediana (IIQ) 51,5 (48; 54) 52 (48; 54) 50 (47,5; 54,5) 0,726 
 

 

3.5 Resultados clínicos imediatos e alta hospitalar 

 

As avaliações pela cinecoronariografia, USIC e TCO foram realizadas 

com sucesso em todos os 20 pacientes. Não ocorreram complicações 

maiores (óbito, infarto do miocárdio ou revascularização miocárdica de 

emergência), nem complicações no sítio de acesso vascular.  
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Os pacientes não apresentaram manifestações clínicas ou alterações 

eletrocardiográficas após o procedimento e receberam alta hospitalar após o 

período de repouso. 

 

3.6 Análise angiográfica coronária quantitativa 

 

Os resultados da angiografia coronária quantitativa inicial, após 

implante do stent e na evolução tardia estão na Tabela 4. Apenas uma fraca 

evidência do diâmetro de estenose menor no grupo Biolimus A9® aos cinco 

anos foi encontrada [16,3 (10,8; 25,1)% vs 24,8 (24,3; 26,5)%; p = 0,089]. 

 

Tabela 4 - Angiografia coronária quantitativa dos 20 pacientes (P) deste estudo, 

divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15 P) S-Stent® (5 P) p 

Pré-ICP         

     Extensão (mm)        

média (DP) 14,75 (5,23) 15,48 (5,26) 12,55 (5,04)  

mediana  

(IIQ) 

14,02  

(10,53; 18,19) 

14,63  

(11,59; 19,86) 

10,07  

(8,33; 18,01) 

0,239 

     DR (mm)        

média (DP) 3,24 (0,33) 3,19 (0,24) 3,42 (0,52)  

mediana (IIQ) 3,17 (2,94; 3,42) 3,14 (2,97; 3,38) 3,35 (2,92; 3,95) 0,570 

     DML (mm)        

média (DP) 0,86 (0,43) 0,79 (0,40) 1,08 (0,47)  

mediana (IIQ) 0,89 (0,47; 1,17) 0,88 (0,46; 1,06) 1,18 (0,63; 1,47) 0,190 

     DE (%)        

média (DP) 73,0 (14,2) 74,8 (13,8) 67,3 (15,5)  

mediana (IIQ) 70,6 (65,7; 85,0) 72,1 (67,8; 85,0) 69,4 (53,2; 70,5) 0,407 

continua
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continuação 

Tabela 4 - Angiografia coronária quantitativa dos 20 pacientes (P) deste estudo, 

 divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15 P) S-Stent® (5 P) p 

Pós-ICP          

     DR (mm)         

média (DP) 3,37 (0,31) 3,34 (0,23) 3,49 (0,51)  

mediana (IIQ) 3,44 (3,06; 3,50) 3,44 (3,08; 3,48) 3,47 (3,06; 3,90) 0,631 

     Segmento        

          DML (mm)        

média (DP) 2,87 (0,27) 2,87 (0,27) 2,89 (0,30)  

mediana (IIQ) 2,83 (2,71; 3,02) 2,83 (2,71; 3,02) 2,82 (2,68; 3,14) 0,896 

          DE (%)        

média (DP) 14,5 (7,3) 13,9 (6,9) 16,4 (8,7)  

mediana (IIQ) 14,9 (7,7; 19,1) 16,9 (7,5; 19,3) 13,6 (12,6; 16,3) 0,760 

     Intra-stent        

          DML (mm)        

média (DP) 3,14 (0,33) 3,11 (0,27) 3,25 (0,49)  

mediana (IIQ) 3,26 (2,85 ; 3,34) 3,25 (2,83 ; 3,33) 3,37 (2,89 ; 3,65) 0,238 

          DE (%)        

média (DP) 7,5 (4,1) 7,5 (4,0) 7,6 (4,7)  

mediana (IIQ) 6,7 (4,6; 8,1) 7,0 (4,9; 7,4) 6,1 (3,4; 11,6) 0,694 

Evolução tardia        

     DR (mm)        

média (DP) 3,22 (0,34) 3,18 (0,31) 3,34 (0,44)  

mediana (IIQ) 3,3 (2,93; 3,39) 3,3 (2,91; 3,39) 3,27 (2,93; 3,78) 0,631 

     No segmento         

          DML (mm)        

média (DP) 2,45 (0,31) 2,45 (0,32) 2,44 (0,33)  

mediana (IIQ) 2,47 (2,28; 2,71) 2,46 (2,27; 2,71) 2,47 (2,15; 2,72) 0,896 

          DE (%)        

média (DP) 23,8 (7,5) 22,8 (8,1) 26,8 (4,5)  

mediana (IIQ) 24,4 (19,0; 29,1) 22,5 (18,2; 28,1) 24,5 (24,4; 31,5) 0,275 

continua
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conclusão 

Tabela 4 - Angiografia coronária quantitativa dos 20 pacientes (P) deste estudo, 

 divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15 P) S-Stent® (5 P) p 

     Intra-stent         

          DML (mm)         

média (DP) 2,59 (0,38) 2,62 (0,38) 2,51 (0,41)  

mediana (IIQ) 2,53 (2,28; 2,95) 2,51 (2,27; 3) 2,55 (2,13; 2,88) 0,827 

          DE (%)         

média (DP) 20,0 (9,2) 17,9 (9,7) 26,2 (3,4)  

mediana (IIQ) 21,7 (12,3; 25,6) 16,3 (10,8; 25,1) 24,8 (24,3; 26,5) 0,089 

     PTL* (mm)        

          No segmento        

média (DP) 0,42 (0,28) 0,42 (0,31) 0,45 (0,18)  

mediana (IIQ) 0,42 (0,17; 0,65) 0,35 (0,14; 0,66) 0,44 (0,3; 0,61) 0,694 

          Intra-stent        

média (DP) 0,55 (0,32) 0,49 (0,34) 0,74 (0,14)  

mediana (IIQ) 0,63 (0,28; 0,81) 0,40(0,21; 0,77) 0,68 (0,66; 0,82) 0,205 

ICP: intervenção coronária percutânea; DR: diâmetro de referência; DML: diâmetro mínimo 
da luz; DE: diâmetro de estenose; *PTL: perda tardia da luz = DML após implante do stent - 
DML tardio 
 

 

3.7 Análise ultrassonográfica 

 

A análise ultrassonográfica mostrou que os volumes do vaso (VV), do 

stent (VS) e da luz (VL) após o procedimento e aos cinco anos foram 

semelhantes estatisticamente nos dois grupos. Os pacientes tratados com o 

stent BioMatrix® apresentaram o VHNI, o índice do VHNI e o porcentual de 

obstrução do stent significativamente menores quando comparados aos 
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pacientes que receberam o S-Stent®. Os resultados obtidos com o USIC 

estão na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Ultrassonografia intracoronária dos 20 pacientes (P) deste estudo, 

divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15 P) S-Stent® (5 P) p 

Pós-ICP          

     VV (mm3)         

média (DP) 288,97 (102,02) 288,13 (113,21) 291,48 (67,6)  

mediana  

(IIQ) 

267,10  

(241,42; 303,08) 

265,00  

(217,00; 308,10) 

268,10  

(253,05; 341,60) 

0,694

  

     VS (mm3)         

média (DP) 162,92 (64,62) 157,75 (68,49) 178,44 (54,87)  

mediana  

(IIQ) 

154,35  

(122,10; 167,95) 

147,50  

(113,30; 168,70) 

156,40 

 (149,50; 218,40) 

0,359

     VL (mm3)         

média (DP) 162,48 (64,62) 157,32 (68,54) 177,96 (54,68)  

mediana  

(IIQ) 

152,70 

(121,65; 167,60) 

147,50  

(113,10; 168,50) 

156,10  

(149,30; 217,55) 

0,359

Seguimento tardio         

     VV (mm3)         

média (DP) 294,53 (120,86) 295,27 (136,11) 292,28 (67,36)  

mediana  

(IIQ) 

267,95  

(242,83; 303,80) 

265,00  

(217,80; 308,80) 

268,90 

(254,25; 342,00) 

0,694

     VS (mm3)        

média (DP) 162,25 (62,14) 156,93 (65,29) 178,22 (54,72)  

mediana  

(IIQ) 

154,40  

(122,78; 168,08) 

147,80  

(112,90; 169,00) 

156,70  

(149,40; 217,80) 

0,359

     VL (mm3)        

média (DP) 142,63 (60,84) 146,75 (66,47) 130,24 (43,12)  

mediana  

(IIQ) 

123,30  

(108,83; 159,30) 

131,30  

(108,10; 160,60) 

111,30  

(109,45; 160,50) 

0,513

continua
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conclusão 

Tabela 5 – Ultrassonografia intracoronária dos 20 pacientes (P) deste estudo, 

divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Total (20 P) BioMatrix® (15 P) S-Stent® (5 P) p 

     VHNI* (mm3)         

média (DP) 19,63 (18,75) 10,17 (6,82) 47,98 (12,92)  

mediana (IIQ) 10,80 (6,10; 30,20) 7,00(4,90; 17,60) 46,50(38,4; 58,3) 0,001

     iVHNI** (mm3/mm)        

média (DP) 1,04 (0,92) 0,57 (0,36) 2,45 (0,52)  

mediana (IIQ) 0,64 (0,35; 1,62) 0,39 (0,33; 0,84) 2,43 (2,02; 2,88) 0,001

     OS*** (%)        

média (DP) 12,1 (9,9) 7,1 (4,5) 27,2 (3,4)  

mediana (IIQ) 7,6 (4,6; 18,8) 5,6 (4,4; 9,7) 28,6 (24,7; 29,0) 0,001

VV: volume do vaso; VS: volume do stent; VL: volume da luz; *VHNI: volume da hiperplasia 
neointimal = VS – VL; **iVHNI: índice VHNI = VHNI / comprimento do stent;  
***OS: porcentual de obstrução do stent = VHNI / VS x 100 
 

 

3.8 Análise pela tomografia de coerência óptica 

 

O Laboratório de Imagem Cardiovascular da Case Western Reserve 

University School of Medicine, Cleveland, Ohio, USA, excluiu seis pacientes 

do estudo devido à qualidade inapropriada das imagens para a análise. 

Outros dois pacientes tiveram seus exames gravados em formato 

inadequado para a avaliação e também foram excluídos. Portanto, 12 

pacientes (nove P com Biomatrix® e três P com S-Stent) foram analisados. 

Os resultados alcançados pela tomografia de coerência óptica aos cinco 

anos de evolução estão sumarizados na Tabela 6. Ressalta-se que as 
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análises foram feitas pelo investigador e por outro avaliador independente, 

ambos submetidos a processo de validação. 

 

Tabela 6 - Tomografia de coerência óptica de 12 pacientes (P) deste estudo, 

divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Biomatrix® (9 P)  S-Stent® (3 P) p 

Stents, n 9  3 - 

Extensão total, mm 152,65  42,3 - 

Mediana (IIQ), mm* 15,30 (13,80; 18,75)  14,20 (12,60; 15,50) 0,405 

ST total , n 329  88 - 

Mediana (IIQ), n* 36 (29; 39)  29 (26; 33) 0,225 

ST excluídas, n (%) 88 (26,7)  12 (13,6) 0,339 

Bifurcação, n (%) 19 (5,8)  10 (11,4) 0,227 

Artefato, n (%) 2 (0,6)  0 (0) 1,000 

Fora da tela, n (%) 26 (7,9)  2 (2,3) 0,570 

Sangue, n (%) 41 (12,5)  0 (0) 0,303 

Análise das hastes -  - - 

Total, n 1446  570 - 

Mediana (IIQ), n* 164 (137; 178)  159 (156; 255) 0,712 

Hastes/ST, n 6,00 ± 2,54  7,50 ± 3,39 0,261 

NC, n (%) 126 (8,7)  23 (4,0) 0,297 

NC/apostas, n (%) 117 (8,1)  21 (3,7) 0,292 

NC/MA, n (%) 9 (0,6)  2 (0,4) 0,924 

continua 

44 



 

conclusão 

Tabela 6 - Tomografia de coerência óptica de 12 pacientes (P) deste estudo, 

divididos de acordo com o tipo de stent implantado previamente 

Variáveis Biomatrix® (9 P)  S-Stent® (3 P) p 

Segmento NC, mm* 0,90 (0,50; 3,10)  0,00 (0,00; 3,50) 0,351 

Segmento MA, mm* 0,00 (0,00; 0,00)  0,00 (0,00; 0,50) 0,903 

HNI, µm 0,17 (0,12)  0,22 (0,12) 0,386 

P > 90% HC, % (n/N) 66,7 (6/9)  66,7 (2/3) 1,000 

P > 95% HC, % (n/N) 55,6 (5/9)  66,7 (2/3) 1,000 

P = 100% HC, % 

(n/N) 

11,1 (1/9)  66,7 (2/3) 0,127 

Áreas/volumes -  - - 

Área do stent, mm² 7,15 (1,16)  8,97 (1,07) 0,055 

Área da luz, mm² 5,73 (1,72)  6,91 (1,27) 0,204 

Área da HNI, mm² 1,46 (0,81)  2,08 (0,84) 0,212 

Estenose, % 21,69 (13,05)  23,40 (9,36) 0,660 

Volume stent, mm3* 116,31 (103,84; 

134,22) 

 118,78 (111,33; 

149,51) 

0,712 

Volume da luz, mm3* 99,28 (88,30; 114,76)  97,05 (87,06; 108,45) 0,853 

Volume da HNI, mm3* 17,14 (13,45; 34,79)  31,72 (14,96; 41,06) 0,579 

OS, %* 15,20 (10,49; 29,19)  26,70 (13,44; 27,46) 0,853 

*Dados apresentados em hierarquia de paciente 
IIQ: intervalo interquartílico; ST: seção transversal; NC: hastes não cobertas; MA: hastes 
mal apostas; HNI: hiperplasia neointimal; HC: hastes cobertas; OS: obstrução do stent  
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Foram analisados 12 pacientes, 12 stents com extensão total de 

194,95 mm, 417 seções transversais e 2016 hastes. Nenhuma diferença 

estatisticamente significante entre os grupos foi encontrada, apenas uma 

fraca evidência da área do stent menor no grupo com SF [7,15 (1,16) vs 8,97 

(1,07) mm2, p = 0,055]. Foram encontradas 126 (8,7%) hastes descobertas 

nos stents BioMatrix® e 23 (4,0%) nos S-Stents® (p = 0,297), a maioria delas 

bem apostas (117/126 e 21/23, respectivamente, p = 0,292), portanto, 

apenas nove (0,6%) hastes nos SF e duas (0,4%) hastes nos SNF estavam 

simultaneamente sem cobertura tecidual e mal apostas (p = 0,924). No 

grupo BioMatrix®, 55,6% dos pacientes (5/9) exibiram > 95% de hastes 

cobertas e apenas 1 (11,1%) paciente teve todas as hastes cobertas. Já no 

grupo S-Stent®, 66,7% dos pacientes (2/3) apresentaram cobertura completa 

das hastes (p = 0,127).  

As análises das áreas e volumes (do stent, da luz e da HNI) 

mostraram equivalência entre os grupos, assim como seus respectivos 

porcentuais de estenose e obstrução. 

 

3.9 Exemplos de casos do estudo 

 

Nas Figuras 5 e 6, apresentamos exemplos de pacientes deste 

estudo, o primeiro submetido ao implante do SF Biomatrix® e o segundo ao 

implante do SNF S-Stent®, que foram avaliados tardiamente por meio da 

cinecoronariografia, USIC e TCO. 
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Figura 5 – Exemplo de paciente submetido ao implante de um SF Biomatrix® 3,0 x 18 mm, 
no segmento proximal da coronária direita e que foi reestudado aos 66,9 meses de 
evolução: A) cinecoronariografia logo após o implante do stent, B) cinecoronariografia tardia, 
C) USIC tardia, D) TCO tardia. 
 

47 



 

 
Figura 6 – Exemplo de paciente submetido ao implante de um SNF S-Stent® 3,5 x 14 mm, 
no segmento médio da coronária descendente anterior e que foi reestudado aos 67,7 meses 
de evolução: A) cinecoronariografia logo após o implante do stent, B) cinecoronariografia 
tardia, C) USIC tardia, D) TCO tardia. 
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4 DISCUSSÃO 

 



 

 

4.1 Considerações preliminares 

 

Os resultados das análises destes 20 pacientes (P) submetidos ao 

implante do SF BioMatrix® (15P) ou do S-Stent (5P) e que foram reestudados 

tardiamente, além dos cinco anos de evolução, por meio da 

cinecoronariografia, do ultrassom intracoronário e da tomografia de 

coerência óptica demonstraram que as hastes do stent BioMatrix® estavam, 

na sua quase totalidade, cobertas por tecido (91,3%) e bem apostas 

(99,4%). Constituiu-se na primeira avaliação muito tardia de SF por esse 

método de imagem novo e promissor, que já está sendo bastante utilizado 

em laboratório de cateterismo cardíaco atualmente, como ferramenta 

diagnóstica e também adjunta à realização das ICP. 

A avaliação mais tardia existente previamente de SF pela TCO é de 

Ishigami et al.100, na qual 60 pacientes submetidos ao implante de SES 

foram estudados em três tempos distintos: G1 (evolução < 9 meses, n = 27), 

G2 (9-24 meses, n = 18) e G3 (> 25 meses, n = 15). O tempo decorrido 

desde o implante do SES foi associado com um aumento significativo da 

área de HNI e da espessura neointimal, e também com uma diminuição 

significativa de hastes descobertas do stent (G1: 14,8%, 

G2: 11,7% e G3: 4,1%, P < 0,001). No entanto, apenas 17,6% dos SES 

estavam completamente cobertos pela neoíntima, mesmo no período G3. 

SES de pequeno diâmetro, lesões coronárias complexas com lípides e cálcio 
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adjacentes às hastes do stent e diabete melito foram preditores da cobertura 

neointimal incompleta no G1. Concluíram que a HNI aumentou 

progressivamente com o tempo, mas apenas poucos SES estavam 

completamente cobertos por tecido aos três anos após implante.  

 

4.2 O stent BioMatrix®, angiografia coronária quantitativa e USIC 

 

O stent BioMatrix® surgiu na perspectiva de redução da trombose dos 

SF, evento infreqüente mas com conseqüências clínicas graves quando 

ocorre. Um polímero bioabsorvível é utilizado como alternativa ao polímero 

durável para carrear o Biolimus A9®, potente fármaco antiproliferativo, uma 

vez que a presença constante do polímero/fármaco em contato com a 

parede vascular provoca uma reação inflamatória de hipersensibilidade local 

e está associada à gênese da TS tardia e muito tardia42. Sua eficácia em 

reduzir a hiperplasia neointimal foi comprovada pela angiografia coronária 

quantitativa (ACQ) e USIC nos estudos STEALTH82,83 e LEADERS84.  

A perda tardia da luz intra-stent aos seis meses no STEALTH foi de 

0,26 (0,43) mm, 65% menor que a do grupo controle [0,74 (0,45) mm, 

p<0,001). Aos cinco anos, o nosso estudo mostrou uma PTL intra-stent de 

[0,40 (0,21; 0,77) mm nos BES, valor acima da média habitual encontrada 

nos SF que utilizaram o sirolimus ou análogos como agente antiproliferativo. 

Ainda assim, deparamos com uma PTL intra-stent menor aos cinco anos, 

embora estatisticamente não significante, no grupo BioMatrix® quando 

comparada ao grupo controle S-Stent [0,40 (0,21; 0,77) mm vs 0,68 (0,66; 
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0,82) mm,  p = 0,205). A despeito de uma redução expressiva da hiperplasia 

neointimal no médio prazo alcançada com os SF, esse achado pode estar 

relacionado ao fenômeno de perda tardia do resultado, descrito inicialmente 

com o uso da braquiterapia101. Recentemente, alguns estudos sugerem essa 

ocorrência nos SF e apesar dos resultados díspares na literatura, já há 

evidência científica que confirma o fato nos SF de primeira geração. Park et 

al.102 demonstraram por meio da ACQ seriada aos 6-9 meses e 18-24 meses 

após ICP, uma PTL na análise tardia de 0,28 mm nos SES vs 0,10 mm nos 

PES (p < 0,01), embora a perda da luz aos 6-9 meses tenha sido menor nos 

SES (0,20 mm vs 0,56 mm, p < 0,01). Kuriyama et al.103 analisaram 

recentemente uma série na qual os SES foram avaliados por meio da ACQ 

aos oito e 20 meses após ICP, excluindo aqueles pacientes com RLA, houve 

uma redução significativa no DML entre os dois períodos de evolução [2,56 

(0,56) mm vs 2,35 (0,71) mm, p < 0,001]. A análise multivariada mostrou a 

reestenose intra-stent prévia ao implante do SES e o DML aos oito meses 

como preditores independentes de reestenose tardia. Portanto, concluíram 

que entre os oito e 20 meses após implante do SES, o DML reduziu, ou seja, 

houve um incremento na PTL, que resultou em reestenose tardia em 

algumas lesões. 

O subestudo angiográfico do LEADERS analisou 168 (79%) pacientes 

do grupo BES e 167 (78%) do grupo SES aos nove meses numa 

comparação de não-inferioridade e encontrou o diâmetro da estenose (DE) 

no grupo BES não inferior ao SES (20,9% vs 20,0 %, diferença -2,2% [95% 

IC -6,0 - 1,6], p para não-inferioridade = 0,001, p para superioridade = 0,26). 
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O DE intra-stent na evolução tardia dos nossos pacientes com BES foi de 

16,3 (10,8; 25,1)%, porcentual menor em relação ao do LEADERS, porém 

quando comparamos ao grupo de pacientes com SNF, não encontramos 

diferença estatisticamente significante [16,3 (10,8; 25,1)% vs 24,8 (24,3; 

26,5)%; p = 0,089]. Os resultados da ACQ (PTL e DE) aos cinco anos entre 

os dois grupos provavelmente seriam estatisticamente significativos se o 

número da nossa amostra fosse maior, como vemos em vários ensaios de 

SF. 

Ainda no STEALTH, agora pelo USIC, notamos redução significativa 

de 90% no porcentual de obstrução do stent BES comparado ao S-Stent aos 

seis meses [3,2 (2,5)% vs 32 (18)%, p < 0,0001], e redução de 80% aos 12 

meses [6,2 (3,1)% vs 31,4 (16)%, p < 0,0001]. Embora bastante 

significativas ambas as reduções nos tempos distintos, podemos verificar 

que houve um incremento na obstrução do stent entre os seis e 12 meses 

apenas no grupo dos SF, dado que corrobora a existência da proliferação 

neointimal além dos seis meses nos SF. Chamié et al.104, por meio da ACQ 

e USIC seriados aos oito e 20 meses após implante de SES, também 

observaram acréscimo na PTL [0,10 (0,18) mm para 0,15 (0,30) mm], porém 

esses valores não atingiram significância estatística apesar de 50% maiores 

(p = 0,38), talvez pelo número pequeno de pacientes avaliados (n = 38). De 

maneira similar, os dados ultrassonográficos apontaram um incremento de 

71% no porcentual de obstrução do stent entre os dois períodos [1,03 

(2,13)% para 1,76 (1,87)%, p = 0,12]. No estudo atual, verificamos o 

porcentual de obstrução do stent BioMatrix®  obtido pelo USIC de 5,6 (4,4; 
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9,7)% aos cinco anos de seguimento, menor que aquele aferido nos SNF 

[28,6 (24,7; 29,0)%, p = 0,001], dados que coincidem com diversos estudos 

precedentes, mostrando a eficácia maior dos SF em inibir o crescimento 

neointimal.  

Os resultados do LEADERS, aos 12 meses, demonstraram a 

manutenção da não-inferioridade do BES vs SES no desfecho primário 

composto de óbito cardíaco, infarto do miocárdio ou revascularização do 

vaso-alvo clinicamente indicada (10,6% vs 12,0%, p = 0,37)105. Os dados da 

evolução aos dois anos foram apresentados por Klauss no congresso TCT 

(Transcatheter cardiovascular Therapeutics, San Francisco, CA, USA) em 

setembro de 2009 e confirmaram os achados prévios. Um ano após, no 

mesmo evento, Serruys relatou os resultados sustentados até os três anos 

de evolução. Além disso, a análise do subgrupo de infarto agudo do 

miocárdio com supradesnivelamento do ST revelou superioridade do BES vs 

SES com a redução de eventos cardíacos adversos maiores (9,65 vs 20,7%, 

psup = 0,01). Muito importantes foram os achados relacionados à segurança 

do stent, mostrando a trombose muito tardia (> 1 ano) definitiva como evento 

raro (BES 0,2% vs SES 0,9%, psup = 0,43). Nenhum caso dessa modalidade 

de trombose ocorreu quando o BES foi implantado em artéria coronária 

nativa, e também não há relato de TS definitiva após o segundo ano, 

independentemente do sítio de implante. Outro dado promissor foi obtido no 

subestudo com TCO que demonstrou uma alta incidência de cobertura 

tecidual quase completa das hastes (> 95%) do stent BioMatrix®  comparado 

ao Cypher® aos nove meses de evolução (89,3% vs 63,3%, p = 0,03)106.  

54 



 

 

4.3 Tomografia de coerência óptica e ultrassom intracoronário 

  

O USIC é um método invasivo de imagem utilizado para a 

quantificação da HNI há vários anos90. Entretanto, sua resolução axial de 

150-200 µm limita a avaliação com precisão de estruturas numa escala 

abaixo desses valores92. A TCO, com uma resolução axial 10 vezes maior 

que a do USIC, permite a análise pormenorizada dos stents, avaliando com 

exatidão a cobertura tecidual e a aposição das hastes e quantificando a 

HNI107,108.  

Capodanno et al.109 avaliaram 20 pacientes pelo USIC e pela TCO 

aos 6 meses de seguimento após implante de stent. As análises das 

imagens foram realizadas por um laboratório independente, validado (RHR, 

Rome, Italy). As mensurações da extensão do stent obtidas pelo USIC e 

TCO foram 16,3 (3,0) mm e 16,2 (3,8) mm, respectivamente (p=0,82) e 

similares à extensão nominal do stent [16,3 (3,3) mm]. A área da luz 

mensurada pelo USIC foi maior que a obtida pela TCO [4,05 (1,44) mm2 vs 

3,83 (1,60) mm2, p < 0,001], enquanto a área do stent foi significativamente 

menor quando medida pelo USIC [6,17 (1,07) mm2 vs 6,61 (1,39) mm2,        

p < 0,001]. O porcentual de obstrução do stent mensurado pelo USIC 

também foi menor [35,5 (16,4)% vs 43,4 (16,1)%, p<0,001]. O coeficiente de 

correlação entre as mensurações realizadas por dois diferentes 

observadores foi mais elevado para a TCO (r=0,99). Os autores concluíram 

portanto, que a TCO pode detectar e quantificar a cobertura tecidual das 
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hastes dos stents com alta reprodutibilidade. O USIC tende a subestimar o 

volume da HNI e, conseqüentemente o volume de obstrução do stent.   

Na Tabela 7 apresentamos algumas diferenças entre a TCO e o 

USIC. 

 

Tabela 7 - Características da TCO (TD-OCT) e do USIC 

Variáveis TCO (TD-OCT) USIC 

Resolução axial 10-20 µm 150-200 µm 

Profundidade de penetração 1,5-2 mm 4-8 mm 

Velocidade de tração da fibra óptica até 3 mm/s até 1 mm/s 

Necessidade de remoção do sangue sim Não 

Mensuração da capa fibrótica sim Não 

Análise do remodelamento vascular não Sim 

 

 

Na nossa pesquisa também observamos um menor porcentual de 

obstrução do stent avaliado pelo USIC [5,62 (4,44, 9,72)] comparado àquele 

obtido pela TCO [15,20 (10,49, 29,19)].  

 

4.4 Tomografia de coerência óptica, histologia e cobertura das hastes 

 

A acurácia da TCO em analisar a cobertura tecidual das hastes de 

vários tipos de stents foi pesquisada por Murata et al.110. Oitenta e quatro 

stents foram implantados [22 ML Vision® (Abbott Vascular®, Santa Clara, 

Califórnia), 22 Xience V® (Abbott Vascular®), 20 Endeavor (Medtronic®, 
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Minneapolis, Minnesota), e 20 Taxus Liberté® (Boston Scientific®, Natick, 

Massachusetts)] em artérias coronárias de porcos e analisados aos 28 

(n=42) e 90 (n=42) dias. Os tipos diferentes de stents foram distribuídos 

igualmente entre os dois períodos. A avaliação morfométrica pela TCO foi 

realizada em todas as artérias que receberam stent e correlacionada à 

histomorfometria. Um total de 622 cortes de seção transversal adquiridos 

pela TCO foi analisado de maneira pareada pela histologia. As áreas da luz 

e do stent foram maiores quando medidas pela TCO. A espessura média da 

HNI obtida pelos dois métodos foi muito parecida, com uma variação de 

3,27% aproximadamente. Houve uma alta correlação entre TCO e histologia 

na avaliação da área da luz (R2 = 0,825), área de HNI (R2 = 0,804) e 

espessura da HNI (R2 =0,789). E uma correlação baixa na avaliação da área 

do stent (R2 = 0,352). Embora a proporção das hastes descobertas obtidas 

pelos dois métodos tenha sido similar, houve uma variação significativa na 

estimativa de cobertura tecidual das hastes quando a espessura neointimal 

era de 20-80 µm e uma convergência dessa variação para medidas entre 80 

e 100 µm. Concluíram que diferenças sutis na formação da HNI induzida 

pelos stents podem ser analisadas in vivo pela TCO. Entretanto, a área do 

stent parece ter menor correlação com a histologia. 

Outra avaliação da cobertura tecidual pela TCO em modelo animal foi 

feita por Mills et al.111 com a hipótese de uma alta acurácia na detecção da 

neoíntima. Para isso, imagens de TCO foram obtidas no momento do 

implante do stent não-farmacológico (n = 6), no quarto dia (n = 3) e no dia 20 

(n = 3). As imagens foram analisadas em três seções transversais de cada 
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stent. As hastes foram categorizadas como cobertas e descobertas. A 

espessura da HNI foi determinada aos 20 dias. A correlação patológica foi 

obtida usando microscopia eletrônica de varredura (MEV) para avaliar as 

hastes no quarto dia e histomorfometria para quantificar a HNI no vigésimo 

dia. A TCO detectou, no quarto dia, 26% de hastes descobertas (28/109), 

enquanto a relação entre hastes descobertas/total de hastes pela MEV foi 

31%. As duas modalidades de imagem demonstraram cobertura total da 

hastes aos 20 dias. A média e o DP da espessura da HNI no dia 20 foi de 

109 (6) µm pela TCO (n = 116 hastes) e 95 (5) µm pela patologia (n = 68). A 

média da espessura neointimal determinada pela TCO correlacionou-se com 

a análise histomorfométrica (observador 1: r = 0,74, p = 0,092 e observador 

2: r = 0,60, p = 0,212). Em conclusão, a TCO avaliou com acurácia a 

espessura da HNI precoce com boa correlação patológica, representando 

uma modalidade de imagem promissora para a avaliação da cobertura 

tecidual das hastes dos stents in vivo. 

A cobertura tecidual e a má aposição tardia das hastes de diferentes 

tipos de stents foram avaliadas em ensaios randomizados e registros. A 

Tabela 8 sumariza os dados dos principais estudos até hoje publicados, 

excluídos aqueles com sobreposição de hastes, bifurcações ou quaisquer 

outras situações que pudessem influenciar nos resultados. 
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Tabela 8 - Avaliação da cobertura tecidual e má aposição das hastes dos stents 

Autor Tempo Stents NC* (%) MA** (%) p 

Ishigami 

et al.100 

< 9 m 

9-24 m 

>24-36 m 

SES 14,8 

11,7 

4,1 

... 

... 

... 

0,001* 

... 

- 

Barlis 

et al.106 

9 m BES 

SES 

1,8 

6,3 

0,2 

0,6 

0,04* 

0,19** 

Davlouros 

et al.112 

6 m BES 

PES 

0,41 

0,21 

0,18 

0,04 

0,006* 

0,003** 

Choi 

et al.113 

9 m SES 

EES 

10,5 (12,7) 

4,4 (4,7) 

1,7 (4,5) 

0,4 (0,8) 

0,016* 

0,344** 

Kim 

et al.114 

9 m SES 

PES 

12,5 (15,2) 

4,9 (7,9) 

... 

... 

0,01* 

... 

Kim 

et al.115 

9 m 

24 m 

SES/PES 

 

8,5 (11,6) 

5,4 (7,5) 

1,5 (4,2) 

0,5 (1,4) 

0,19* 

0,19** 

Inoue et al.116 8 m EES 1,6 0,52 ... 

Kim et al.117 3 m ZES 0,1 0,2 ... 

Motreff 

et. al118 

6 m PES 

ZES 

12,9 

0,9 

... 

... 

< 0,0001* 

... 

Kim 

et al.119 

9 m ZES 

SES 

0,3 

12,3 

0,08 

2,6 

< 0,001* 

< 0,001** 

Katoh 

et al.120 

6 m 

12 m 

SES 10,4 

5,7 

1,7 

0,2 

... 

... 

continua 
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conclusão 

Tabela 8 - Avaliação da cobertura tecidual e má aposição das hastes dos stents 

Autor Tempo Stents NC* (%) MA** (%) p 

Yao 

et al.121 

6 m 

12 m 

SES ... 

... 

1,3 

1,4 

... 

... 

Matsumoto et 

al.122 

6 m SES 11 1,2 ... 

NC: hastes não cobertas; MA: hastes mal apostas; *valor de p para NC entre os stents ou 
entre os períodos; **valor de p para MA entre os stents ou entre os períodos 
 

 

Nós encontramos 126 (8,7%) hastes descobertas nos stents 

BioMatrix® e 23 (4,0%) nos S-Stents® (p = 0,297), a maioria delas bem 

apostas (117/126 e 21/23, respectivamente, p = 0,292). Portanto, apenas 

nove (0,6%) hastes nos SF e duas (0,4%) hastes nos SNF estavam 

simultaneamente sem cobertura tecidual e mal apostas (p = 0,924). No 

grupo BioMatrix®, 55,6% dos pacientes (5/9) exibiram > 95% de hastes 

cobertas e apenas 1 (11,1%) paciente teve todas as hastes do seu stent 

cobertas. Já no grupo S-Stent®, 66,7% dos pacientes (2/3) apresentaram 

cobertura completa das hastes (p = 0,127). 

Assim, os stents BioMatrix® analisados pela TCO aos cinco anos   

pós-implante apresentaram 91,3% de hastes cobertas e dentre as hastes 

descobertas (8,7%), apenas 0,6% estavam ao mesmo tempo mal apostas à 

parede vascular. Estudos que analisam os mesmos aspectos pela mesma 

tecnologia (Tabela 8), mostram taxas de hastes descobertas de 0,1% (ZES 

aos 3 meses) a 14,8% (SES < 9 meses) e taxas de hastes mal apostas de 

0,08% (ZES aos 9 meses) a 1,7 (4,5)% (SES aos 9 meses). Acreditamos 
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que essas diferenças são devidas principalmente ao tipo de stent e período 

de evolução, mas os métodos aplicados nas análises certamente influenciam 

nos resultados. Por ser uma tecnologia recente, não existe uma 

padronização universal em relação à aquisição das imagens, com variações 

no equipamento utilizado e na velocidade de tração da fibra óptica, como 

também em relação à avaliação das imagens. Escolhemos, para analisar as 

imagens da nossa pesquisa, um laboratório especializado e bastante 

experiente, a fim de minimizar os erros. A taxa encontrada de hastes 

descobertas na nossa pesquisa aos cinco anos (8,7%) foi maior que aquelas 

descritas nos dois estudos que avaliam o BES pela TCO (1,8% aos 9 m e 

0,41% aos 6 m). Não comparamos o estudo atual com os publicados para 

sabermos se existe diferença estatisticamente significativa entre os 

resultados, porém os números parecem diferentes. A única diferença 

pequena comprovada entre eles é o tipo de stent . Apesar de todos serem 

BES, o stent implantado nos nossos pacientes foi o BioMatrix® que difere do 

stent BioMatrix Flex® utilizado nos outros estudos por apresentar uma fina 

camada de Parilene C como base para o polímero biodegradável/BA9. 

Ressaltamos que apesar da resolução alta da TCO (10-20 µm pelo sistema 

utilizado no nosso estudo) e da acurácia elevada quando comparada à 

histologia, as hastes dos stents podem estar cobertas por tecido não 

visibilizado pelo método, ou seja, com espessura < 10 µm. Portanto, 8,7% de 

hastes descobertas encontradas na pesquisa pode não refletir a realidade da 

cobertura tecidual em nível histológico e sua repercussão clínica precisa ser 

demonstrada. 
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4.5 Limitações 

  

Podemos citar algumas limitações da nossa pesquisa. A primeira é o 

número reduzido de pacientes (n = 20), o que pode ter repercutido nos 

resultados. Porém, nosso objetivo primário foi analisado em hierarquia de 

hastes, avaliando a cobertura tecidual e a má aposição tardia das mesmas, 

totalizando 2.016 hastes estudadas.  

A TCO foi realizada apenas no seguimento tardio aos cinco anos, pois 

ela não era parte integrante do nosso laboratório de cateterismo cardíaco na 

época do implante dos stents nos pacientes incluídos nesse estudo      

(2003-2004). Esse fato não influencia na análise da cobertura tecidual, mas 

é importante em relação à má aposição tardia das hastes, uma vez que fica 

impossível distinguir a má aposição tardia persistente da má aposição tardia 

adquirida. A primeira é definida como aquela que já existia imediatamente 

após o implante do stent e persistiu na avaliação tardia; é decorrente de uma 

má expansão da prótese e se detectada agudamente pode ser tratada 

imediatamente por meio de dilatações adicionais. A outra é secundária ao 

remodelamento positivo vascular e está associada ao risco maior de 

trombose tardia e muito tardia dos stents71.  Independentemente do tipo de 

má aposição tardia, persistente ou adquirida, o porcentual foi muito reduzido 

na nossa pesquisa (0,6%). 

O sistema utilizado por nós foi o M3 TD-OCT® (LightLab®, Westford, 

Massachusetts, USA). Atualmente, já existe um novo sistema (C7XR        

FD-OCT®) com algumas vantagens em relação ao primeiro, principalmente a 
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aquisição das imagens sem a necessidade de oclusão transitória da artéria 

coronária. Além disso, apresenta melhor resolução axial, a fibra óptica 

integrada ao cateter, maior velocidade de tração e maior diâmetro de 

varredura. As características dos dois sistemas estão dispostas na Tabela 9. 

 
Tabela 9. Características dos sistemas TD-OCT e FD-OCT. 

Variáveis TD-OCT FD-OCT 

Resolução axial 10-20 µm até 7 µm 

Profundidade de penetração  1,5-2 mm 1,5-2 mm 

Diâmetro de varredura 7 mm > 10 mm 

Velocidade de tração até 3 mm/s até 40 mm/s 

Necessidade de remoção do sangue sim sim 

 

 

Esse novo sistema foi avaliado por Gonzalo et al.123
 que 

demonstraram reprodutibilidade alta inter e intraobservador na 

caracterização da placa aterosclerótica e na avaliação do implante do stent 

em 45 pacientes submetidos à ICP; a TCO foi realizada com sucesso em 

todos os casos e a análise das imagens igualmente. 

Durante a seleção de pacientes para a nossa pesquisa, houve 

exclusões devido à localização ostial do stent implantado, já que é 

impraticável realizar a TCO com o sistema de oclusão nesses sítios. E o 

Laboratório de Imagem Cardiovascular, onde as análises da TCO foram 

realizadas, excluiu alguns casos devido à qualidade inapropriada das 

imagens. Com o novo sistema, conseguiríamos incluir mais pacientes na 
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pesquisa e devido à melhor qualidade das imagens, não haveria exclusões 

durante as análises. 

 

4.6 Implicação clínica e perspectivas 

   

Em tempo contemporâneo, a extensão do conceito de segurança 

relacionada ao polímero tem colaborado para o desenvolvimento de SF 

completamente sem este componente e até mesmo stents integralmente 

biodegradáveis de magnésio/polímeros, que desaparecem totalmente após 

certo período, quando a cicatrização vascular foi alcançada. É evidente que 

não há um único tipo de stent e polímero que seja adequado para todos os 

pacientes e tipos de lesões. Portanto, uma escolha individualizada do stent, 

levando em consideração as características próprias do paciente como a 

possibilidade de usar terapia antiplaquetária dupla por longo período, e as 

características da lesão como o acometimento de bifurcação coronária são 

fatores importantes que influenciam na seleção do dispositivo.  As novas 

tecnologias incorporadas aos stents e sua difusão rápida possibilitam que os 

cardiologistas intervencionistas façam suas escolhas mais adequadas 

baseadas nas evidências científicas, fato que nos permite antever um 

incremento benéfico na segurança e eficácia clínicas no longo prazo.  

A tomografia de coerência óptica surgiu como uma ferramenta 

poderosa e promissora para a avaliação do stent e, em pouco tempo, vem 

se tornando a modalidade de escolha para o seu estudo e as interações 

vasculares in vivo. A resolução espacial da TCO combinada ao vaso livre de 

66 64 



 

sangue durante a aquisição das imagens são vantagens importantes no 

estudo dos stents coronários, quando comparada a tecnologias prévias, 

como o USIC. A delineação totalmente automatizada e exata do contorno da 

luz do vaso permite a interpretação fácil da imagem e o cálculo da área da 

luz da seção transversal sem a interferência do observador86. Além disso, 

avaliações detalhadas das hastes dos stents puderam ser realizadas pela 

primeira vez com alta confiabilidade in vivo124. Pormenores importantes 

durante o implante do stent podem ser bem avaliados pela TCO, como as 

mensurações do diâmetro e da e luz do stent, detecção de dissecções e má 

aposição das hastes, de modo mais preciso que o USIC109. E ainda, permite 

a avaliação pormenorizada da cobertura tecidual das hastes do stent e 

quantificação da HNI na análise de seguimento95,108. Esse dado específico, a 

cobertura tecidual, tem sido utilizado como desfecho substituto de segurança 

em vários ensaios clínicos publicados recentemente de SF125-127. 

Relacionada à caracterização da placa aterosclerótica, a resolução da TCO 

permite a mensuração da capa fibrótica contribuindo para identificar aquelas 

com alto risco de rotura128-130. Placas rotas responsáveis por eventos 

coronários agudos e trombos intracoronários podem ser visibilizados com 

detalhes pela TCO131,132. Além disso, tem sido possível demonstrar a 

presença de macrófagos na placa aterosclerótica133. A TCO intracoronária 

enfrenta alguns desafios, particularmente a necessidade da remoção do 

sangue para a aquisição das imagens. Isso tem levado à atividade de 

pesquisa intensa nessa área. Novos sistemas estão sendo desenvolvidos 

para simplificar o procedimento de aquisição e incrementar a qualidade da 
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imagem a fim de difundir a aplicabilidade clínica do método. Portanto, a TCO 

intravascular pode se tornar o método de escolha para a análise dos stents 

nos cenários de pesquisa e clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 



 

 

Os resultados deste estudo permitem as seguintes conclusões: 

1. O porcentual de cobertura tecidual das hastes metálicas do SF 

BioMatrix®, analisado por meio da tomografia de coerência óptica 

na evolução muito tardia, não é diferente estatisticamente quando 

comparado ao do SNF S-Stent® (91,3% vs 96%, p = 0,297). 

2. O porcentual de aposição completa das hastes metálicas do stent 

BioMatrix®, também analisado por meio da TCO, é elevado e 

semelhante ao do S-Stent® (99,4% vs 99,6%, p = 0,924). 

3. Na avaliação evolutiva de cinco anos, a perda tardia da luz     

intra-stent do SF BioMatrix®, analisada por meio da angiografia 

coronária quantitativa, é 41,2% menor, porém não diferente 

estatisticamente daquela observada com o uso do S-Stent®     

[0,40 (0,21; 0,77) mm vs 0,68 (0,66; 0,82) mm,  p = 0,205). 

4. O porcentual de obstrução intra-stent, analisado por meio do 

ultrassom intracoronário tardio, é significativamente menor nos 

casos com stents BioMatrix® quando comparados àqueles com  

S-Stent® [5,6 (4,4; 9,7)% vs 28,6 (24,7; 29,0)%, p = 0,001]. 
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