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RESUMO 

Costa, RA. Achados ultrassonográficos em lesões de bifurcação coronária tratadas 
com stent único versus estratégia com dois stents [tese]. São Paulo: Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, Entidade Associada da Universidade de São Paulo; 
2011. 206p. 
 
Estudos comparativos prévios com inclusão de lesões de bifurcação selecionadas 
sugerem ausência de benefício de implante eletivo de dois versus stent único. No 
entanto, a aplicabilidade do técnica provisional parece ser dependente da 
complexidade da lesão de bifurcação. A área luminar da lesão após tratamento 
percutâneo, conforme medida pelo ultrassom intracoronário, tem demonstrado valor 
preditivo significante na evolução tardia dos pacientes submetidos a ICP. Os 
objetivos desta análise foram avaliar as dimensões luminares de lesões de 
bifurcação coronária complexas tratadas por ICP, conforme a análise pelo ultrassom, 
e correlacionar os achados com os resultados imediatos e tardios. Também 
objetivou-se identificar preditores angiográficos e ultrassonográficos de falência do 
ramo lateral nos diferentes passos do tratamento e seguimento. Entre maio de 2008 
e agosto de 2009, 59 pacientes portadores de lesão de bifurcação complexa, com 
comprometimento significativo (estenose > 50%) dos dois ramos e lesão no ramo 
lateral extendendo-se além do óstio, foram abordados inicialmente com pré-dilatação 
do ramo lateral, a qual foi realizada com sucesso (estenose < 50%, fluxo TIMI 3, sem 
dissecção) em 54 pacientes (91,5%). Esse pacientes foram então randomizados 
para tratamento com stent único (estratégia provisional) (n = 27) versus stent duplo 
(n = 27). Durante o procedimento, 6 pacientes alocados no grupo stent único 
apresentaram falência do tratamento no ramo lateral (estenose residual >50%, fluxo 
TIMI < 3 ou dissecção), sendo que, 5 pacientes receberam stent adicional no ramo 
lateral para otimizar o resultado angiográfico. Ao final do procedimento, os valores 
médios e desvios padrão (DP) da área mínima do lúmen no óstio do ramo lateral 
(desfecho primário) foram 3,37 (1,62) mm2 no grupo stent único versus 5,50 (1,41) 
mm2 no grupo stent duplo (p < 0,001), conforme a alocação randômica. No 
seguimento angiográfico de 9 meses, as taxas de reestenose no ramo lateral foram 
21,7% no grupo stent único versus 4% no grupo stent duplo (p = 0,06), sendo que, 
todas as recorrências envolveram a localização ostial. Considerando-se o tratamento 
recebido, a taxa de reestenose no ramo lateral foi significantemente maior nos 
pacientes tratados com stent único versus stent duplo (27,8% versus 3,3%, p = 
0,01). Os preditores de falência da estratégia provisional foram: excêntricidade da 
lesão (p = 0,02), área mínima do lúmen (p = 0,08) e diâmetro mínimo do lúmen no 
óstio do ramo lateral (p = 0,06), extensão da lesão (p = 0,09) e percentual de 
estenose (p = 0,07) do ramo lateral. Com relação a reestenose angiográfica no ramo 
lateral, os preditores foram: área mínima do lúmen no óstio do ramo lateral ao final 
do procedimento (p = 0,03), tratamento com stent duplo (p = 0,02), diâmetro mínimo 
do lúmen (p = 0,03) e percentual de estenose (p = 0,02) no óstio do ramo lateral ao 
final do procedimento, ganho imediato no óstio do ramo lateral (p = 0,09) e diâmetro 
de referência do ramo lateral (p = 0,03). Estes resultados sugerem que lesões de 
bifurcação coronária complexas beneficiam-se de tratamento percutâneo com 
abordagem inicial com estratégia de dois stents, sendo que, tal benefício esteve 
relacionado a obtenção de maior área luminar no óstio do ramo lateral. 
 

Descritores: Lesão coronária em bifurcação, ultrassonografia, contenedores, 
angioplastia transluminal percutânea, aterosclerose coronária. 



SUMMARY 

 

Costa, RA. Intravascular ultrasound findings in coronary bifurcation lesions treated 
with single stenting versus double stenting strategies [thesis]. Institute Dante 
Pazzanese of Cardiology, Associate Entity of the University of Sao Paulo, SP 
(Brazil); 2011. 206p. 
 
Previous comparative studies including selected bifurcation lesions have shown no 
advantage of elective double stenting implantation versus single stenting. However, 
the applicability of the provisional technique appears to be dependent on the 
bifurcation lesion complexity. The lesion luminal area after percutaneous treatment, 
as assessed by intravascular ultrasound, has demonstrated significant predictive 
value in the late follow-up of patients undergoing PCI. The objectives of this analysis 
were to evaluate the lesion luminal dimensions of complex coronary bifurcation 
lesions, as assessed by intravascular ultrasound, and to correlate such findings with 
acute and late outcomes. Also, it was aimed to identify angiographic and 
intravascular ultrasound predictors of side branch failure throughout the procedural 
steps and follow-up. Between may 2008 and august 2009, 59 patients with complex 
bifurcation lesions, including significant involvement (> 50% stenosis) of both 
branches and side branch lesion length extending from its ostium, were approached 
initially with side branch predilatation, which was successful (< 50% stenosis, TIMI 3 
flow, no dissection) in 54 patients (91.5%). These patients were then randomized for 
treatment with single stenting (provisional strategy) (n = 27) versus double stenting (n 
= 27). During procedure, 6 patients allocated in the single stenting arm presented 
side branch failure (> 50% residual stenosis, TIMI flow < 3 or dissection), given that 5 
patients received an additional stent in the side branch in order to optimize the 
angiographic result. At final procedure, the mean value and standard deviation (SD) 
for minimum lumen area at the side branch ostium (primary endpoint) were 3.37 
(1.62) mm2 in single stenting versus 5.50 (1.41) mm2 in double stenting (p < 0.001), 
according to the randomized allocation. In the angiographic follow-up at 9 months, 
the restenosis rates in the side branch were 21.7% in single stenting versus 4% in 
double stenting (p = 0.06), given that all recurrences involved the ostial location. 
Considering the treatment received, the side branch restenosis rate was significantly 
increase among patients treated with single stenting versus double stenting (27.8% 
versus 3.3%, p = 0.01). The predictors of provisional strategy failure were: lesion 
eccentricity (p = 0.02), minimum lumen area (p = 0.08) and minimum lumen diameter 
in the side branch ostium (p = 0.06), lesion length (p = 0.09) and percent diameter 
stenosis (p = 0.07) of the side branch. Regarding angiographic restenosis in the side 
branch, predictors were: minimum lumen area in the side branch ostium at final 
procedure (p = 0.03), treatment with double stenting (p = 0.02), minimum lumen 
diameter (p = 0.03) and percent diameter stenosis (p = 0.02) in the side branch 
ostium at final procedure, acute gain at the side branch ostium (p = 0.09) and side 
branch reference diameter (p = 0.03). These results suggest that complex coronary 
bifurcation lesions may benefit from a primary percutaneous approach with double 
stenting strategy, given that most such benefit was associated with a larger lumen 
area obtained at the side branch ostium. 

 

Descriptors: Coronary bifurcation lesion, ultrassonography, containers, 
percutaneous transluminal coronary angioplasty. 
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 A doença aterosclerótica caracteriza-se pelo desenvolvimento de 

placas obstrutivas de conteúdo lipídico, fibroso e calcificado nos vasos 

arteriais do corpo humano. De maneira geral, sua fisiopatologia inclui 

evolução progressiva e comprometimento disseminado do leito arterial de 

vários órgãos e sistemas, podendo desenvolver aterotrombose clínica.1 A 

doença arterial coronária apresenta elevada prevalência já a partir da quarta 

ou quinta décadas de vida, estando associada a quadros clínicos 

sintomáticos e incapacitantes, com altos custos sociais e econômicos para 

os sistemas de saúde. Digno de nota é o fato da doença arterial coronária 

ser a principal causa de mortalidade no mundo ocidental.2, 3 Logo, seu 

diagnóstico e tratamento otimizado permanecem essenciais para a melhora 

do prognóstico e sobrevida dos pacientes portadores dessa enfermidade. 

 A doença arterial coronária com envolvimento de segmento bifurcado 

é encontrada com frequência relativamente alta nos pacientes submetidos a 

procedimentos de revascularização do miocárdio.4 O termo lesão de 

bifurcação coronária refere-se ao acometimento aterosclerótico das artérias 

coronárias no sítio de divisão do vaso proximal e seus ramos distais (fig. 1).5  
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Figura 1. Lesão de bifurcação coronária. . 
 

 Atualmente, as lesões de bifurcação coronária representam em torno 

de 20% das lesões submetidas a intervenção coronária percutânea (ICP).6 

Historicamente, a ICP em bifurcações tem sido associada a taxas de 

sucesso do procedimento relativamente baixas (< 90%) e altas taxas de 

reestenose binária angiográfica (até 62%), as quais são associadas a taxas 

de revascularização da lesão-alvo (RLA) em até 38% no seguimento tardio. 

Tais resultados estão principalmente relacionados a ocorrência de 

complicações imediatas e recorrências no ramo lateral (RL) das lesões de 

bifurcação.7-12  
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 A ICP em bifurcações continua a ser um tema de grande interesse e 

controvérsia por causa da complexidade para se obter um resultado ótimo 

no vaso principal (VP) e uma patência adequada no RL. Essa complexidade 

é responsável pela alta incidência de complicações periprocedimento e 

pelos piores resultados clínicos obtidos quando comparados aos resultados 

da ICP em lesões não-bifurcadas. Muitas abordagens técnicas foram 

desenvolvidas para o tratamento percutâneo de lesões de bifurcação, no 

entanto, o risco de comprometimento (falência) do RL (ex.: dissecção, 

distúrbio de fluxo, oclusão, estenose residual significativa, e reestenose 

angiográfica) continua a ser motivo de preocupação para o 

intervencionista.5, 13 Notavelmente, em torno de 70 a 80% das recorrências 

(i.e. reestenose binária angiográfica) ocorrem de maneira sistemática no 

óstio do RL.12, 14-16 Ainda que o comprometimento tardio do RL não seja 

sempre significativo, conforme avaliação fisiológica,17 ele pode resultar em 

complicações clínicas como infarto do miocárdio periprocedimento. Uma 

série de estudos prévios demonstrou que o prognóstico do RL em lesões de 

bifurcação submetidas a ICP está diretamente relacionado a complexidade 

anatômica e morfológica incluindo o grau de obstrução (estenose) do RL e o 

tamanho do território miocárdico correspondente irrigado.5  

 Dentre as abordagens percutâneas mais utilizadas atualmente, está o 

tratamento com stent único, ou seja, implante de stent de forma planejado 

no VP com implante de stent no RL apenas se necessário. Essa abordagem 

mais simplificada é conhecida como estratégia de stent provisional, ou 

simplesmente estratégia provisional.18 As outras alternativas incluem 
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tratamentos mais complexos, incluindo implante de stent em ambos os 

ramos da bifurcação (VP e RL). De uma maneira geral, o tratamento 

percutâneo com estratégia com dois stents (stent duplo) está associada a 

maior previsibilidade em relação a patência do RL comparado ao tratamento 

com stent único;19 no entanto, resultados de uma série de estudos prévios 

com stents farmacológicos (SF), incluindo lesões de bifurcação 

selecionadas tratadas com stent único vs. stent duplo, não demonstraram 

benefícios a favor do implante eletivo de stent duplo.16, 20-24 Pelo contrário, 

alguns estudos até sugeriram pior prognóstico com a estratégia complexa, 

uma vez que essa abordagem esteve associada a maior incidência de 

infarto do miocárdio periprocedimento.22 Entretanto, a aplicabilidade da 

estratégia provisional parece ser dependente da complexidade da lesão,5  

uma vez que, resultados de séries clínicas de mundo real incluindo lesões 

de bifurcação mais complexas que aquelas incluídas nos ensaios clínicos 

randomizados, demonstram utilização de abordagem com dois stents entre 

35 a 45% para obter-se sucesso do procedimento,25, 26 à despeito das 

evidências científicas provenientes de estudos comparativos randomizados 

favorecendo o tratamento mais simples com a estratégia provisional. 

 O ultrassom intracoronário (ultrassom) é um método de imagem bi-

dimensional invasivo que permite a análise, caracterização e mensuração 

das camadas internas e externas do vaso coronário através da emissão de 

ondas sonoras a partir do lumen coronário.27 Estudos prévios com análise 

de ultrassom em lesões coronárias demonstraram que as características 

morfológicas das placas ateroscleróticas assim como as dimensões 
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luminares do vaso são preditores de resultados imediatos e tardios em 

pacientes submetidos a ICP.28, 29   

 

1.1 Objetivos 

 

 Os objetivos desta análise foram avaliar as dimensões luminares de 

lesões de bifurcação coronária complexas tratadas por ICP, conforme a 

análise de ultrassom, correlaciondo os achados com os resultados 

imediatos e tardios. Também objetivou-se identificar preditores 

angiográficos e ultrassonográficos de falência do RL de acordo com a 

abordagem técnica utilizada. 

 

1.2 Hipótese   

 

 A hipótese testada era que as lesões de bifurcação coronária com 

morfologia complexa tratadas com stent no RL (i.e. estratégia de stent 

duplo) obteriam uma área luminar no óstio do RL superior a área luminar 

ostial do RL tratado sem implante de stent (i.e. estratégia de stent único), 

tanto ao final do procedimento como no seguimento tardio, conforme a 

análise de ultrassom. Secundariamente, nós hipotetizamos que tal benefício 

(maior área luminar no óstio do RL) poderia estar associado a menores 

taxas de reestenose binária angiográfica no RL no seguimento tardio. 
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2.1 Anatomia da bifurcação coronária 

  

 O segmento coronário que envolve uma bifurcação inclui três áreas 

anatômicas distintas: VP proximal, o qual incorpora a carina ou centro da 

bifurcação, VP distal e RL. A carina localiza-se na zona de transição entre o 

VP e o RL e é considerada o centro anatômico da bifurcação coronária, 

sendo delimitada na porção proximal pelo ponto de inflexão entre VP e o RL 

e na porção distal pela separação do ramos distais. Em geral, as 

bifurcações coronárias apresentam uma anatomia singular, a qual é 

representada por: 

 Formato cônica que conecta os segmentos proximal e distais; 

 Diferentes diâmetros do vaso em cada segmento, ou seja, um 

diâmetro de referência maior na porção proximal do VP comparado 

com os diâmetros de referência menores nos ramos distais; 

 Remodelamento negativo no óstio do RL; 

 Afinamento do diâmetro do vaso a partir da porção proximal para a 

distal; 

 Distribuição geométrica não-uniforme das placas ateroscleróticas, 

que podem envolver um, dois ou os três segmentos anatômicos. 

  Além disso, estudos histopatológicos evidenciaram depósitos de 

tecido elástico ao redor do óstio do RL proporcionalmente maiores que em 

outras localidades da árvore coronária, o que poderia explicar, pelo menos 

em parte, o retração elástica e espasmo freqüentemente observados nessa 
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localização.5, 30 A fig. 2 ilustra os pontos anatômicos da bifurcação 

coronária. 

 

 

Figura 2. Ilustração dos segmentos anatômicos da bifurcação coronária. a. 
Carina ou centro (núcleo) da bifurcação; b. Linha central do VP proximal; c. 
Linha central do VP distal; d. Linha central do RL; e. Ponto central da 
bifurcação, onde as linhas centrais se encontram; f. Ângulo de transição 
proximal; g. Ângulo de transição distal; h. Diâmetro máximo (longitudinal) do 
óstio do RL; i. Diâmetro tranversal do óstio do RL, tipicamente onde são 
realizadas as medidas pela angiografia e ultrassom.  

 

2.1.2 Caracterização ex-vivo de bifurcações coronárias  

 

 Um estudo realizado pelos autores Russell et al.30, em 2009, reportou 

uma caracterização ex-vivo de lesões de bifurcação coronária avaliando as 

intersecções das bifurcações coronárias através da medição de diâmetros, 
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ângulos e formato no óstio do RL em um modelo de artérias coronárias 

humanas com a combinação de um micrósporo (SmartScope MVP100) e 

um programa de computador (Gage-X metrology software) especificamente 

calibrado para inspeção e medida. Nessa análise, foi demonstrada uma 

geometria complexa e assimétrica na zona de transição entre o VP e o RL 

(carina) da bifurcação. Após injeção retrógrada de polímero para criar 

moldes da árvore coronária humana em 23 cadáveres adultos, as médias 

dos diâmetros do vaso foram medidas em cada segmento da bifurcação 

incluindo o VP proximal, VP distal e RL. Essa medida foi realizada nas 

referidas porções na altura de três milímetros de distância do ponto central 

da bifurcação (ponto e na fig. 2) e os valores médios e desvio padrão (DP) 

reportados foram os seguintes, de acordo com cada região do miocárdio: 

4,46 (0,97) mm, 2,91 (0,44) mm e 2,81 (0,46) para o tronco da coronária 

esquerda (TCE) e vasos distais; 3,06 (0,40) mm, 2,47 (0,31) mm e 2,10 

(0,22) mm para a artéria descendente anterior (DA) e ramos distais; 2,95 

(0,51) mm, 2,46 (0,38) mm e 2,07 (0,25) mm para a artéria circunflexa (Cx) 

esquerda e ramos distais e 2,58 (0,48) mm, 2,21 (0,41) mm e 1,79 (0,11) 

mm para a artéria coronária direita (CD) e ramos distais.  

 Além disso, o RL apresentou maior afinamento do vaso em relação 

ao VP (2,5 vezes) comparado ao VP distal, sendo que, as reduções 

relativas no diâmetro do vaso entre o VP proximal vs. VP distal e o RL eram 

17% e 30%, respectivamente. Quanto aos ângulos de bifurcação, a média 

dos ângulos proximal e distal (medido entre as linhas centrais nos pontos de 

interseção) foram 136,4o (22,0o) e 57,5o (24,7o), respectivamente. Além 
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disso, o óstio do RL demonstrou assimetria, apresentando forma elíptica na 

maioria dos casos, em vez de esférica ou arredondada.  

 

2.2 Dinâmica de fluxo em bifurcações coronárias 

 

 O padrão fisiológico de difusão de fluídos biológicos através de um 

sistema de ramificação foi abordada na obra clássica de Murray em 1926.31 

Segundo Murray (1926), a fisiologia relacionada a conexão de vasos de 

grande porte com vasos de pequeno porte incluía os seguintes postulados: 

a. o cubo do raio de um vaso principal (VP proximal) deveria ser igual à 

soma dos cubos dos raios dos vasos secundários (ramos distais); b. o fluxo 

total do sistema era realizado por um conjunto de vasos cujos raios ao cubo 

somavam um valor constante; c. sob condição fisiológica ótima, o fluxo 

seguia com o mínimo de trabalho biológico possível e d. um termo de 

manutenção de energia era necessário para o volume envolvido. 

Considerando as lesões de bifurcação, a lei de Murray é uma função do 

tamanho do VP proximal e dos ramos distais, sendo representada pela 

fórmula: D13 = D23 + D33 (+ ... + ...), onde D1 é o vaso principal, e D2 e D3 

os vasos secundários. A lei de Murray mostrou-se aplicável em ambos os 

sistemas de bifurcação simétricos e assimétricos; também não houve 

impacto da angulação da lesão.31, 32 Um estudo realizado pelos autores 

Hutchins et al.33 em 1976, avaliou a utilidade da lei de Murray na predição 

das relações geométricas entre VP e RL em 95 pontos de bifurcação (42 

envolvendo o  TCE) em arteriografias coronárias humanas postmortem e os 
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resultados validaram a medida dos diâmetros de acordo com a lei de Murray 

em arterias coronárias angiograficamente normais.  

 Mais recentemente, um estudo realizado pelos autores Finet et al.34, 

em 2007, incluindo 59 pacientes (173 bifurcações) com coronárias 

angiograficamente normais, confirmou a natureza fracionada da geometria 

das bifurcações coronárias. Nesse estudo, os diâmetros de referência 

localizados no segmento arterial adjacente à bifurcação (VP e ramos 

secundários) foi medido pela angiografia coronária quantitativa (ACQ). Para 

cada bifurcação, a relação entre o diâmetro do VP e a soma dos diâmetros 

dos vasos secundários foi calculado da seguinte forma: razão = Dm / (Dd1 + 

Dd2), onde Dm representava o diâmetro do VP proximal e Dd1 e Dd2 

representavam os diâmetros dos vasos secundários (VP distal e RL, 

respectivamente). No total, os diâmetros médios e DP foram de 3,339 

(0,948), 2,708 (0,774) e 2,236 (0,689) para Dm, Dd1, e Dd2, 

respectivamente, sendo que, a razão média e DP encontrados foram 0,678 

(0,0665). Cabe destacar que, esta constante foi encontrada em todas as 

escalas de observação, com diâmetros do VP proximal variando entre ≤ 2,5 

mm e ≥ 4,5 mm. Na análise de Russell et al.30 (2009), a constante calculada 

de acordo com a proposição de Finet et al.34 (2007) foi 0,66 para as 

bifurcações analisadas. Posteriormente, essa constante foi validada nua 

análise reportada pelos autores Costa et al.35, em 2005, onde a constante 

0,678 foi encontrada em lesões de bifurcação tratadas com SF e 

submetidas a avaliação de ultrassom nos dois vasos após o procedimento. 

Uma vez incorporada, essa constante de Finet pode ser útil na 
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determinação dos diâmetros dos segmentos da bifurcação [Dm = 0,678 x 

(Dd1 + Dd2)] e também na avaliação do grau de doença na bifurcação, uma 

vez que a angiografia possui limitações intrínsecas para detectar o processo 

de aterosclerose difusa. 

 

2.3 Doença aterosclerótica em bifurcação coronária 

 

 A lesão de bifurcação coronária é classicamente definida pela 

presença de estenose ≥ 50% dentro de 3 mm da carina (ou centro) da 

bifurcação, sendo que, ela pode comprometer um ou mais segmentos 

anatômicos incluindo o VP proximal, VP distal e o RL. A lesão de bifurcação 

coronária verdadeira (lesão verdadeira) é definida pela presença de 

compromentimento significativo (estenose ≥ 50%) dos dois ramos da 

bifurcação (VP e RL).35 De maneira geral, as lesões de bifurcação coronária 

não se restringem as regiões da carina e óstios distais dos ramos 

secundários, podendo extender-se para os segmentos adjacentes no VP 

proximal, VP distal e RL.  

 

2.3.1 Distribuição da placa aterosclerótica 

 

 Estudos anatomopatológicos prévios demonstraram que a placa 

aterosclerótica tem maior propensão para se desenvolver nas regiões sob 

baixa pressão de fluxo na parede vascular (low wall shear stress) em 

bifurcações coronárias. Nesse caso, as regiões sob alta pressão se 
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concentram no divisor de fluxo; logo, as placas se desenvolvem comumente 

nas paredes laterais externas dos vasos, que são os locais sob baixa 

pressão de fluxo nesse sítio anatômico36 (fig. 3). 

 

Figura 3. A – Ilustração do fluxo coronário laminar no sítio de bifurcação. Fluxo de alta 
velocidade: setas pretas; fluxo de baixa velocidade: setas vermelhas. Tal fenômeno cria 
regíões de  alta pressão de fluxo na parede vascular (high WSS) e baixa pressão de fluxo 
na parede vascular (low WSS). B – Lesão de bifurcação coronária evidenciando o 
desenvolvimento de placa aterosclerótica nas regiões sob baixa pressão de fluxo na parede 
vascular da bifurcação (setas brancas); a seta amarela indicada o divisor de fluxo da 
bifurcação. MV = main vessel (vaso principal); SB = side branch (ramo lateral); WSS =  wall 
shear stress.   
 

2.3.2 Variabilidade anatômica 

 

 Particularmente, as lesões de bifurcação coronária apresentam 

grande variabilidade anatômica e morfológica, a qual acaba por conferir 

diferentes graus de complexidade a lesão, interferindo dessa forma no 

processo de decisão clínica. Além da simples distribuição de placa, 

características como localização da lesão, tortuosidade dos vasos, 
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angulação entre ramos, tamanho do RL, e outros, apresentam-se de 

maneira diversa nos vários tipos de lesão encontrados (fig. 4). 

 

 

Figura 4. Imagens angiográficas de lesões de bifurcação coronária. As imagens acima 
ilustram a grande variabilidade anatômica e morfológica encontrada nas lesões de 
bifurcação coronária. A – Lesão envolvendo DA/Dg. com comprometimento (i.e. estenose ≥ 
50%) dos dois ramos, com RL de grande calibre apresentando lesão extendendo-se além 
do óstio. B – Lesão envolvendo DA/Dg. com sem comprometimento dos ramos distais. C – 
Lesão envolvendo Da/Dg. com comprometimento dos dois ramos, com RL apresentando 
tortuosidade importante. D – Lesão envolvendo Cx/ramo obtuso marginal (OM) com 
comprometimento do segmento proximal e dos ramos distais. E – Lesão envolvendo 
Cx/OM com comprometimento do segmento proximal e com ângulo entre os ramos distais 
amplo. F – Lesão envonveldo bifurcação distal do artéria CD com comprometimento do 
segmento proximal e dos ramos distais. G – Lesão envolvendo DA/Dg. com 
comprometimento do segmento proximal e com RL de pequeno calibre. H – Lesão 
envolvendo DA/Dg. com lesão difusa (≥ 20 mm) no segmento proximal. I – Lesão 
envolvendo DA/Dg. com comprometimento do segmento proximal e do RL. Nota-se 
presença da angulação ampla entre os ramos distais, e tortuosidade importante do RL. J – 
Lesão envolvendo DA/Dg. com comprometimento difuso do VP. K – Lesão envolvendo o 
TCE com calcificação importante e comprometimento do segmento proximal e ramos 
distais. L – Lesão envolvendo o óstio da artéria Cx onde observa-se origem de ramo OM. 
CD = coronária direita; Cx = circunflexa; DA = descendente anterior; Dg. = (ramo) diagonal; 
OM = (ramo) obtuso marginal; RL = ramo lateral; VP = vaso principal.  
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2.3.3 Classificação das lesões 

 

 Inúmeras classificações de lesões de bifurcação coronária foram 

propostas ao longo dos anos, no intuito de padronizar o relatório e guiar a 

decisão clínica. De maneira geral, essas classificações procuram traduzir a 

complexidade da lesão pela descrição da presença ou não de estenose 

signficativa acometendo um ou mais segmentos anatômicos da bifurcação, 

como exemplificado na fig. 5. 

 

 

Figura 5. Classificações de lesões de bifurcação coronária. ICPS (Institut 
Cardiovasculaire Paris Sud) (quadrante superior esquerdo); também conhecida 
como classificação de Lefèvre

37 (2000); Modified DUKE38 (2005) (quadrante 
superior direito), traduzida por classificação de DUKE modificada; e classificação 
de Medina

39 (2006) (metade inferior), onde MB = main branch (vaso principal) e SB 
= side branch (ramo lateral).  
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 No entanto, tais classificações ignoram uma série de elementos 

anatômicos e morfológicos fundamentais, que já mostraram valor 

prognóstico na ICP e são essenciais para um realizar uma descrição 

acurada e consistente da complexidade das lesões de bifurcação. Tais 

características incluem: gravidade da estenose e extensão da lesão 

(principalmente no RL), tamanho (diâmetro) do RL, território miocárdico 

correspondente irrigado e importantes preditores morfológicos de 

complicações como carga de placa, angulação, tortuosidade, calcificação e 

trombo.   

 A classificação de Medina divide a bifurcação em três segmentos: VP 

proximal, VP distal e RL e confere a cada segmento um um valor binário: 

um (1) ou zero (0), representando a presença (1) ou ausência (0) de 

obstrução significativa, como ilustrado na fig. 5. As lesões de bifurcação 

verdadeiras são identificadas pelos tipos: 1-1-1, 1-0-1 e 0-1-1 da 

classificação de Medina. A fig. 6 ilustra os tipos de lesões de bifurcação 

coronária de acordo com a classificação de Medina. 
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Figura 6. Lesões de bifurcação de acordo com a classificação de Medina. 
. 
 

 O sistema de classificação de Medina foi amplamente incorporado na 

prática clínica desde a sua introdução pelo autor Medina39 em 2006, uma 

vez que ele diferencia-se das outras classificações pelo algorítmo lógico e 

pela facilidade de memorização. Todavia, a classificação de Medina não foi 

capaz de suprir as deficiências encontradas nas classificações prévias,5, 37, 

38 mostrando-se equivalente a elas como ilustrado na fig. 7.  

 

Figura 7. Comparação entre classificações. A ilustração na parte superior é baseada na 
classificação de Medina. 
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 A classificação de Movahed40 (2006) incorporou alguns elementos 

deficientes nas classificações prévias, no entanto, sua utilização mostrou-se 

difícil, não tendo sido incorporada na prática clínica de maneira abrangente. 

 No geral, as classificações de lesões de bifurcação coronária 

oferecem uma descrição básica das características da lesão. Embora os 

sistemas classificatórios sejam capazes de indicar a distribuição da lesão 

nos segmentos da bifurcação, eles não fornecem informações anatômicas e 

morfológicas suficientes para identificar claramente a complexidade da 

lesão e, dessa forma, guiar a decisão técnica durante o procedimento.5 

Logo, o valor prognóstico dessas classificações tem sido limitado e 

inconstante, uma vez que lesões com graus de complexidade 

completamente diferentes podem ser retratadas de maneira idêntica, como 

ilustrado na fig. 8.  

 

 

Figura 8. Lesões de bifurcação coronária verdadeiras. Nota-se 
diferentes graus de complexidade a despeito de classificação 
semelhante (tipo 1,1,1 pela classificação de Medina).. 
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2.4 Tratamento percutâneo 

 

2.4.1 Angioplastia transluminar percutânea 

 

 A ICP, introduzida por Andreas Gruentzig em 1977, proporcionou a 

possibilidade de tratamento de revascularização do miocárdio em pacientes 

portadores de doença arterial coronária de forma minimamente invasiva, 

através da realização de dilatação de segmento arterial coronário obstruído 

com cateter-balão em procedimento denominado angioplastia transluminar 

coronária (ATC).41 De maneira geral, a ATC com balão demonstrou ganho 

luminar marcante em lesões coronárias selecionadas; no entanto, os 

resultados tardios apresentavam elevadas taxas de reestenose, a qual 

esteva associada a altas taxas de necessidade de RLA à despeito do 

sucesso do procedimento.42, 43 Dentre os mecanismos identificados na 

reestenose pós-ATC com balão, encontram-se a retração elástica e o 

remodelamento negativo como principais fatores, sendo que, o crescimento 

da placa + íntima também era encontrado.44  

 No início da década de 1980, o tratamento percutâneo de lesões de 

bifurcação coronária era pouco praticado, sendo até mesmo considerado 

proibitivo no caso de subgrupos mais complexos, em razão do risco 

excessivo de complicações isquêmicas imediatas (12-41%).7, 45, 46 

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico de novos equipamentos incluindo 

cordas-guia e balões de baixo perfil tornou possível a abordagem 

percutânea em casos selecionados.  
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 Os autores Meier et al.47, em 1984, foram os primeiros a descrever a 

técnica de pós-dilatação com kissing-balloon em procedimentos 

percutâneos em bifurcações, utilizando dois diferentes cateteres-guias e 

dois diferentes cateteres-balão, os quais eram insuflados simultaneamente 

no VP e no RL. Essa técnica resultava em sucesso angiográfico e 

significativa diminuição da incidência de complicações imediatas 

(principalmente oclusão do RL); no entanto, as taxas de reestenose clínica e 

angiográfica no seguimento tardio permaneciam elevadas.47, 48 Com o 

aparecimento de novas técnicas e equipamentos no final dos anos 80, o uso 

de cateter-balão unico tornou-se frequente, com opção de proteger ou não o 

RL. Os autores Weinstein e et al.8, em 1991,  reportaram duas diferentes 

estratégias de tratamento em pacientes portadores de lesões de bifurcação 

coronária envolvendo as artérias DA e Cx, onde ambos os ramos 

apresentavam estenose > 70%. De um total de 56 pacientes/lesões, 35 

(63%) foram submetidos à ATC com cateteres-balão no VP e no RL; os 21 

restantes (37%) foram tratados com ATC com cateter-balão no VP apenas. 

Os resultados desse estudo evidenciaram a eficácia da presença de duas 

cordas-guia na resolução da complicação de oclusão do RL durante o 

procedimento percutâneo, mas as taxas de recorrência foram elevadas 

quando realizou-se ATC com balão em ambos os ramos (42%). Ademais, os 

dispositivos ateroablativos também foram testados em bifurcações, mas os 

resultados não foram satisfatórios.49 
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2.4.2 Stents 

 

 Com o advento de próteses metálicas ou stents coronários, as taxas 

de complicações imediatas e recorrência foram substancialmente reduzidas 

comparadas a ATC com balão.50 Logo, várias técnicas para o tratamento de 

bifurcações foram desenvolvidas, incluindo abordagem mais simplificada 

com implante de stent apenas no VP e manutenção de patência do RL. 

Progressivamente, a realização concomitante de ATC com balão e/ou 

implante de stent no RL tornaram-se uma alternativa.51 Técnicas de stent 

duplo como T, cullote e kissing stents, dentre outras, vieram a seguir. 

 

2.4.2.1 Técnicas  

 

 Muitas técnicas de tratamento de bifurcações têm sido descritas na 

literatura.12 De maneira geral, diferentes técnicas podem ser aplicadas em 

cenários distintos, de acordo com a anatomia e complexidade da lesão de 

bifurcação. Mesmo assim, alguns procedimentos como passagem de corda-

guia nos dois ramos da bifurcação previamente ao implante de stent são 

amplamente aceitos, uma vez que têm demonstrado impactar o sucesso do 

procedimento, independentemente da técnica utilizada.8, 18 Já outros 

procedimentos, como pré-dilatação do RL e dilatação com duplo balão 

(kissing-balloon) após stent único, permanecem como tópicos de 

controvérsia.18, 52, 53 A sequência a seguir ilustra as técnicas mais utilizadas 

atualmente.  



23 
 

2.4.2.1.1 Stent único  

 

 O implante de stent único para o tratamento de lesão de bifurcação 

coronária está comumente associado a procedimentos mais simplificados 

que o tratamento com dois stents, incluindo menos uso de material (ex.: 

stents, cateteres-balão, contraste, cordas-guia) e menos custo e tempo de 

procedimento. No entanto, complicações no RL incluindo dissecção, oclusão 

do vaso, e estenose residual signifcativa podem ocorrer. Logo, a estratégia 

de stent único admite o tratamento do RL com stent adicional, caso se faça 

necessário, em técnica denominada stent único com implante de stent 

provisional no RL ou simplesmente estratégia provisional, como mencionado 

anteriormente. Mesmo assim, a maior parte das lesões abordadas com 

estratégia provisional parecem alcançar sucesso do procedimento com 

apenas um stent, principalmente nos casos com morfologia menos 

complexa.54 A fig. 9 ilustra os passos do procedimento de implante de stent 

único em bifurcação coronária.   
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Figura 9. Técnica de stent único. A – posiciomento de 
stent no VP; B – stent implantado no VP com corda-guia 
no RL aprisionada por trás das hastes do stent; C – pós-
dilatação com técnica de kissing-ballon; D – resultado 
final. 

 

Considerações técnicas:  

 O stent deve ser dimensionado de acordo com a referência distal do 

vaso (orientação válida para outras técnicas também); 

 O recruzamento da corda-guia no RL pode ser facilitado pela 

realização de pós-dilatação individual do segmento proximal do vaso 

pela técnica POT (proximal optimization technique),18 a qual 

proporciona maior abertura das hastes do stent na altura da carina, 

alterando dessa forma a orientação do RL; 

 A realização sistemâtica de pós-dilatação com kissing-balloon após 

tratamento com stent único permanece controversa, uma vez que 
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estudos recentes não demonstraram impacto clínico significante 

desse procedimento.53 

  

2.4.2.1.2 T provisional (TAP) 

 

 Algumas técnicas de implante de stent provisional no RL tem sido 

reportadas, no caso de abordagem inical com stent único no VP.12 

Geralmente, essas técnicas envolvem o recruzamento do RL com corda-

guia através das hastes do stent implantado no VP para passagem do stent 

em direção ao RL. A técnica T provisional altera a ordem de liberação dos 

stents em relação a técnica T tradicional. Uma das limitações da técnica T 

tradicional é o risco de cobertura incompleta do óstio do RL. Logo, uma 

variante desta técnica preconiza uma pequena protrusão das hastes do 

stent do RL dentro do VP, como medida para garantir a cobertura completa 

do óstio do RL. Essa técnica é denominada TAP (T and protrusion) e foi 

descrita previamente por Burzotta et al.55 em 2007. Digno de nota é o fato 

de que a técnica TAP também tem sido utilizada por muitos operadores 

como estratégia inicial de implante de dois stents, uma vez que bifurcações 

com ângulo distal mais aberto (tipo T)37 podem se beneficiar dessa 

abordagem. Adicionalmente, estudos ultrassonográficos seriados em 

pacientes tratados com a técnica TAP demonstraram expansão do stent 

otimizada no óstio do RL.56 A fig. 10 ilustra os passos do procedimento de 

implante de stent em bifurcação com a técnica TAP.   
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Figura 10. Técnica TAP. A – posiciomento do stent no VP; B – stent implantado no VP com 
corda-guia no RL aprisionada por trás das hastes do stent; C – stent no RL posicionado 
com pequena protrusão dentro do stent implantado no VP (observa-se presença de cateter-
balão no VP na altura da carina da bifurcação); D – pós-dilatação com técnica de kissing-
ballon; E – resultado final. 
 

Considerações técnicas:  

 A pós-dilatação com a técnica POT é recomendada para facilitar o 

recruzamento da corda-guia e do stent no RL; 

 Pode ser necessária a abertura das hastes do stent no VP na altura 

do óstio do RL com cateter-balão de baixo perfil, para facilitar a 

passagem do stent no RL; 

 A protrusão das hastes no VP deve ser verificada em diferentes 

projeções angiográficas para garantir a cobertura do óstio do RL. 

Idealmente, o stent do RL deve cobrir o óstio completamente, e a 

protrusão não deve ultrapassar 1 a 2 mm; 
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 Um cateter-balão deve ser posicionado no VP na altura da carina 

antes do implante do stent no RL para garantia de acesso ao VP e 

para realização imediata de kissing-balloon ao final do procedimento; 

 Recomenda-se a realização de pós-dilatação individual do RL e do 

VP após o implante do stent no RL, previamente ao kissing-balloon 

final. 

 

2.4.2.1.3 Stent duplo com implante inicial de stent no RL 

 

 As técnicas de stent duplo com implante de stent primariamente no 

RL estão indicadas nos casos de lesão de bifurcação verdadeira com RL 

com morfologia de risco à oclusão ou dificuldade de acesso com corda-guia 

após implante de stent no VP. De maneira geral, recomenda-se a realização 

de pós-dilatação com  kissing-balloon ao final do procedimento em todas as 

lesões de bifurcação tratadas com estratégia de dois stents, uma vez que 

esse procedimento proporciona expansão dos stents de maneira uniforme 

nos dois ramos da bifurcação e também acomoda a disposição das hastes 

metálicas na região da carina. Tal proceimento tem sido associado a 

melhores resultados clínicos tardios.57, 58 
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2.4.2.1.3.1 T tradicional 

 

 A técnica T tradicional consiste no implante inicial de stent no RL, 

seguido de implante de stent no VP. Em geral, a cobertura integral do óstio  

do RL com essa técnica pode ser problemática, especialmente nas lesões 

de bifurcação tipo Y, com ângulação entre os ramos distais < 70o.37 Mesmo 

assim, a técnica T tradicional proporciona patência do RL, mesmo que seja 

necessário o recruzamento da corda-guia para realização de kissing-balloon 

ao final do procedimento.16, 37, 59 A fig. 11 ilustra os passos do procedimento 

de implante de stent em bifurcação com a técnica T tradicional.   

 

 

Figura 11. Técnica T tradicional. A – posiciomento do stent no RL em posição rente ao 
óstio, mas sem protrusão no VP; B – stent posicionado no VP após implante de stent no 
RL; C – stent implantado no VP (observa-se que corda-guia no RL não está presente); D – 
pós-dilatação com técnica de kissing-ballon; E – resultado final. 
 



29 
 

Considerações técnicas:  

 Posicionamento do stent no RL é crítico para a cobertura do óstio; 

 Cobertura completa do óstio do RL sem protrusão do stent no VP é 

improvável em lesões de bifurcação com ângulo distal fechado (< 

70o). Nesse aspecto, essa técnica adequa-se de maneira mais 

favorável em lesões com ângulo distal mais aberto (> 70o); 

 Recomenda-se a realização de pós-dilatação individual do RL e do 

VP após o implante do stent no RL, previamente ao kissing-balloon 

final.  

 

2.4.2.1.3.2 T modificada (crush) 

 

 A técnica T modificada ou crush foi inicialmente reportada por 

Colombo et al.60 em 2003 e consiste no implante primário de stent no RL, o 

qual é posicionado com uma protrusão para dentro do VP. A seguir, um 

segundo stent é liberado no VP causando o esmagamento das células 

metálicas localizadas na extremidade proximal do stent do RL. Essa técnica 

proporciona a cobertura completa do óstio do RL, sendo necessário o 

recruzamento da corda-guia para o RL após o implante do stent no VP para 

a realização de pós-dilatação com kissing-balloon ao final do procedimento 

(fig. 12). A técnica crush foi amplamente incorporada na prática clínica 

desse a sua introdução, principalmente devido a previbilidade dos 

resultados incluindo elevada patência do RL e altas taxas de sucesso do 

procedimento. No entanto, resultados tardios demonstraram taxas de 
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recorrência relativamente altas com SF, principalmente devido a reestenose 

do óstio do ramo lateral (15-25%). No entanto, resultados de análises 

ultrassonográficas levaram a otimização da técnica, incluindo pós-dilatação 

otimizada do óstio do RL e menor protrusão das hastes do stent do RL 

dentro do VP, o que parece ter impactado de maneira positiva os resultados 

clínicos.15, 21, 35, 53 

    

 

Figura 12. Técnica crush. A – posiciomento dos stents no VP e no RL; B – stent implantado 
no RL com protrusão no VP; C – stent implantado no VP causando esmagamento da 
porção proximal do stent do RL (nota-se ausência de corda-guia no RL); D – pós-dilatação 
com técnica de kissing-ballon; E – resultado final. 
 

Considerações técnicas:  

 Protrusão mínima do stent do RL (1 a 2 mm) ao invés de 4 a 5 mm 

como descrito inicialmente é preferencial (mini-crush), pois diminui a 

sobreposição de hastes no região da carina e também diminui a 
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chance de aposição incompleta das hastes do stent.35, 60 Os 

resultados clínicos com mini-crush parecem ser superiores ao 

resultados com crush tradicional;15, 61 

 Estudos recentes demonstram que a técnica crush altera a angulação 

da bifurcação.62 Particularmente, a presença de ângulo distal > 50o 

ao final do procedimento foi associada a pior prognóstico clínico;63 

 Recomenda-se realização de pós-dilatação individual do RL e do VP 

após o implante do stent no RL, previamente ao kissing-balloon final; 

 A realização de kissing-balloon ao final do procedimento demonstrou 

impactar de maneira significativa os resultados angiográficos e 

clinicos tardios.58  

 

2.4.2.1.3.3 Crush com balão 

 

 Essa variante da técnica crush foi desenvolvida inicialmente para 

permitir o tratamento da lesão de bifurcação coronária pela técnica crush 

utilizando-se cateter-guia de baixo perfil (6 Fr.) por via transradial.64 

Diferentemente da técnica de crush tradicional, no crush com balão, 

posiciona-se um cateter-balão no VP ao invés de stent, o qual promove o 

esmagamento das hastes do stent implantado no RL, conforme 

demonstrado na sequência a seguir (fig. 13). 
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Figura 13. Técnica crush com balão. A – posiciomento do stent no RL e balão no VP; B – 
stent implantado no VP; C – balão insuflado no VP causando esmagamento da porção 
proximal do stent do RL; D – dilatação do óstio do RL após recruzamento com corda-guia; 
E – posicionamento de stent no VP; F – implante de stent no VP (nota-se ausência de 
corda-guia no RL); G – pós-dilatação com técnica de kissing-ballon; H – resultado final.  
 

Considerações técnicas:  

 A dilatação do RL após o implante do stent (fig. 13d) deve ser 

realizada após o recruzamento da malha metálica com corda-guia. 

Tal procedimento pode facilitar o recruzamento após o implante de 

stent no VP; 

 O cateter-balão utilizado no VP no início do procedimento deve ser 

dimensionado de acordo com as referências do VP; 

 Pós-dilatação é recomendada, como na técnica crush original. 

 

2.4.2.1.3.4 Culotte 

 

 A técnica culotte foi inicialmente descrita por Chevalier et al.65 em 

1998 e consiste no implante primário de stent cobrindo os segmentos do VP 
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proximal e RL, seguido de recruzamento de corda-guia no VP distal, para 

posterior implante de stent no VP com sobreposição de hastes no segmento 

proximal da bifurcação. No geral, essa técnica não tem restrições de 

angulação, sendo comumente utilizada em anatomias de lesão de 

bifurcação verdadeira envolvendo RL de grande calibre. A fig. 14 ilustra os 

passos do procedimento.   

 

 

Figura 14. Técnica culotte. A – implante de stent cobrindo os segmentos do VP 
proximal e do RL (observa-se corda-guia do VP distal por detrás das hastes do 
stent); B – posicionamento direcionado ao VP distal após recruzamento de 
corda-guia através das hastes do stent implantado direcionado ao RL; C – 
implante de stent direcionado ao VP distal (observa-se sobreposição das 
hastes no segmento proximal da bifurcação; D – realização de kissing-balloon 
após recruzamento de corda-guia no RL; E – resultado final.  

 
 

Considerações técnicas:  

 Ambos os stents devem ser dimensionados de acordo com as 

referências dos ramos distais; 
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 Está relacionado a elevada concentração de metal no segmento 

proximal da bifurcação; 

 Recomenda-se realização de pós-dilatação individual do RL e do VP, 

previamente ao kissing-balloon final; 

 

2.4.2.1.4 Kissing stents 

 

 As técnicas de implante de stent duplo com stents posicionados de 

forma paralela e com liberação simultânea são denominadas kissing 

stents.52  

 

2.4.3.1.4.1 V 

 

 A técnica V foi inicialmente descrita por Schampaert et al.66 em 1996 

e consiste no implante simultâneo de stents no ramos distal da bifurcação 

com mínima protrusão na carina (fig. 15). Essa abordagem está indicada 

nos casos de lesão de bifurcação verdadeira sem comprometimento do 

segmento proximal da bifurcação.  
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Figura 15. Técnica V. A – posicionamento de stents nos ramos distais da 
bifurcação com protrusão mínima na carina; B – resultado final após implante 
dos stents. 

 
 
Considerações técnicas:  

 Não exige recruzamento das hastes com corda-guia; 

 O tamanho combinado dos stents deve corresponder o diâmetro do 

segmento proximal da bifurcação; 

 A liberação dos stents pode ser feita simultâneamente ou em etapas; 

 Os stents devem ser dimensionados de acordo com as referências 

dos ramos distais; 

 Abordagem geralmente optada nos casos de ramos distais calibrosos 

com diâmetros de referência comparáveis; 

 Recomenda-se realização de kissing-balloon final;  

 Tratamento percutâneo subsequente de segmentos proximais ou 

distais à bifurcação pode ser desafiador, uma vez que o acesso 

através da malha metálica pode ser problemático. 
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2.4.2.1.3.2 SKS  

 

 A técnica SKS (simultaneous kissing stents) assemelha-se a técnica 

V, no entanto está indicada nos caso de lesões verdadeiras com 

comprometimento significativo do segmento proximal da bifurcação, uma 

vez que incorpora protrusão de 5-10 mm dos stents no segmento proximal 

(fig. 16). Um estudo dos autores Sharma et al.67 em 2004, demonstrou 

tempo de procedimento curto e elevada taxa de sucesso do procedimento 

com essa abordagem. No entanto, a presença excessiva de metal no 

segmento proximal da bifurcação, com stents dispostos de forma paralela, 

tem sido motivo de preocupação para muitos intervencionistas.12, 52     

 

 

Figura 16. Técnica SKS. A – posicionamento de stents nos ramos distais 
da bifurcação com protrusão na carina; B – resultado final após implante 
dos stents. 

 
 
Considerações técnicas:  

 Não exige recruzamento das hastes com corda-guia; 

 O tamanho combinado dos stents deve corresponder o diâmetro do 

segmento proximal da bifurcação; 
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 A liberação dos stents pode ser feita simultaneamente ou em etapas; 

 Os stents devem ser dimensionados de acordo com as referências 

dos ramos distais; 

 Abordagem geralmente optada nos casos de VP e ramos distais 

calibrosos com diâmetros de referência distais comparáveis; 

 Recomenda-se realização de kissing-balloon final; 

 Tratamento subsequente de segmentos proximais ou distais à 

bifurcação pode ser desafiador, uma vez que o acesso através da 

malha metálica pode ser problemático. 

 

2.4.2.1.3.3 SKS modificada 

 

 A técnica SKS modificada é uma variante da técnica SKS original que 

inclui o tratamento da lesão de bifurcação com três stents, como ilustrado na 

fig. 17. Essa técnica tem indicação restrita, principalmente nos casos de 

lesões verdadeiras (tipo 1,1,1 pela classificação de Medina) onde o 

segmento proximal apresenta grande calibre em relação ao ramos distais. 

Sua abordagem consiste em implante de stent primariamente no VP 

proximal, seguido de implante de stents nos ramos distais com protrusão 

para dentro do stent do VP proximal.52     
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Figura 17. Técnica SKS modificada. A – posicionamento de stent no 
VP proximal; B – posicionamento dos stents nos ramos distais da 
bifurcação com protrusão no stent implantado no VP proximal; C – 
realização de kissing-balloon; D – resultado final após implante dos 
stents. 

 
 
Considerações técnicas:  

 O primeiro stent, implantado no segmento proximal, é introduzido 

sobre a corda-guia direcionada para um dos ramos distais; logo, a 

outra corda-guia é aprisionada, sendo necessário o recruzamento 

para o implante do stent no ramo distal; 

 Após o implante dos stents distais, não é necessário recruzamento 

das hastes com corda-guia; 

 O tamanho combinado dos stents deve corresponder o diâmetro do 

segmento proximal da bifurcação; 
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 A liberação dos stents pode ser feita simultaneamente ou em etapas; 

 Recomenda-se protrusão dos stents distais para dentro do stent 

proximal em torno de 1-2 mm para completa cobertura do óstio do 

ramos distais;  

 Os stents devem ser dimensionados de acordo com as referências 

dos ramos distais; 

 Abordagem geralmente optada nos casos de VP proximal calibroso e 

ramos distais com diâmetros de referência comparáveis; 

 Recomenda-se realização de kissing-balloon final; 

 Tratamento subsequente de segmentos proximais ou distais à 

bifurcação pode ser desafiador, uma vez que o acesso através da 

malha metálica pode ser problemático. 

 

2.4.3 Séries clínicas 

 

2.4.3.1 Stents não-farmacológicos 

 

 Alguns estudos retrospectivos prévios compararam, de forma não-

randômica, as técnicas de stent único vs. stent duplo com stents não-

farmacológico (SNF). Uma análise de Yamashita et al.10, em 2000, incluiu 

pacientes com lesão de bifurcação coronária verdadeiras tratados com stent 

único (n = 39) versus stent duplo (n = 53) (30% técnica V) em centro único. 

Pela análise de ACQ, o RL era significantemente menor no grupo tratado 

com stent único. O sucesso angiográfico e sucesso do procedimento foram 
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semelhantes nos dois grupos (92% vs. 98% e 92% vs. 87%, para os grupos 

stent único vs. stent duplo, respectivamente). No seguimento angiográfico 

de 6 meses, realizado em aproximadamente 70% dos pacientes, as taxas 

de reestenose foram 48% com stent único vs. 62% com stent duplo, sem 

diferença significante. Adicionalmente, a taxa global de RLA foi 38%. Em 

outra análise, os autores autores Pan et al.68, em 1999, compararam o 

tratamento com stent único (n = 47) vs. stent duplo (n = 23) (44% tratado a 

técnica T) em dois centros clínicos. Nessa análise, os dados angiográficos 

basais eram comparáveis, mas no seguimento angiográfico de 9 meses, a 

taxa de reestenose foi significantemente maior no grupo tratado com stent 

duplo (71,4% vs. 50%), sendo que, tal achado esteve associado a maior 

incidência de RLA no grupo stent duplo (39% vs. 17%, p < 0,05). Em ambos 

os estudos, a estenose residual no RL ao final do procedimento era 

significantemente maior no grupo stent único, no entanto, isso não pareceu 

impactar os resultados tardios.  

 

2.4.3.2 Stents farmacológicos 

 

 Em 2001, Sousa et al.69 reportaram os primeiros achados em 

humanos dos SF liberadores de sirolimus. Nesse estudo, evidenciou-se 

marcante eficácia dos SF na inibição da hiperplasia neointimal (HNI). 

Estudos subsequentes em lesões coronárias selecionadas confirmaram 

esses achados, mostrando marcante superioridade dos SF versus SNF.70, 71 
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Consequentemente, os SF foram rapidamente incorporados no arsenal 

terapêutico das lesões de bifurcação coronária. 

 

2.4.3.2.1 Stents farmacológicos vs. stents não-farmacológicos 

 

 A superioridade dos SF vs. SNF em lesões de bifurcação coronária 

foi evidenciada em duas subanálises incluindo pacientes de mundo real. O 

estudo SCANDSTENT avaliou o impacto dos SF vs. SNF em lesões 

coronárias complexas.72 No subestudo envolvendo lesões de bifurcação, as 

taxas de reestenose aos 6 meses foram significantemente reduzidas com os 

SF vs. SNF em ambos VP (4,9% vs. 28,3%, p < 0,001) e RL (14,8% vs. 

43,4%, p < 0,001). Semelhantemente, os autores Mendes et al.73, 

reportaram uma subanálise do registro DESIRE, a qual comparou os 

achados clínicos tardios de pacientes com lesão de bifurcação coronária 

tratados com SF (n =  89) vs. SNF (n = 106). Nesse estudo, 

aproximadamente 80% das lesões foram tratadas com stent único. Ao final 

de dois anos, a incidência de revascularização da lesão alvo foi 2,2% no 

grupo SF vs. 18% no grupo SNF (p < 0,001). 

 

2.4.3.2.2 Stent único vs. stent duplo com SF 

 

 Uma série de estudos clínicos prospectivos compararam tratamento 

com stent único vs. stent duplo em lesões de bifurcação tratadas com SF, 
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sendo que, de maneira geral, nenhum estudo favoreceu o implante eletivo 

de stent duplo.16, 20-24  

 O estudo NORDIC (2006)20 foi o primeiro estudo prospectivo, 

multicêntrico (28 centros), com inclusão de uma grande coorte de pacientes 

(n = 413), que comparou a estratégia provisional vs. estratégia com implante 

de dois stent em lesões de bifurcação coronária. Nessa análise, a estratégia 

provisional esteve associada a menor tempo de procedimento (p < 0,0001), 

menor tempo de fluoroscopia (p < 0,0001), menor volume de contraste 

utilizado (p < 0,001) e menor uso de material (p < 0,001)  vs. a estratégia de 

stent duplo. Considerando-se o grupo provisional, cerca 4,3% dos pacientes 

necessitaram de implante de stent adicional RL em razão de 

comprometimento do RL, configurando dessa forma, falência da estratégia 

provisional com necessidade de cruzamento do grupo stent único para o 

grupo stent duplo. O critério de cruzamento nesse estudo era oclusão do RL 

(fluxo TIMI = 0) após dilatação com cateter-balão. No grupo stent duplo, as 

lesões foram tratadas principalmente pelas técnicas de crush ou culotte. Os 

principais achados do estudo NORDIC são mostrados na tabela 1.   
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Tabela 1. Resultados do estudo NORDIC. 

Estudo NORDIC Stent único Stent duplo Valor de p 

N 207 206  

PRÉ-PROCEDIMENTO    

Vaso principal    

      Extensão da lesão (mm) 18,0 (8,3) 17,5 (7,5) 0,47 

      Diâmetro de referência do vaso (mm)    

            VP proximal† 2,93 (0,66) 3,00 (0,70) 0,39 

            VP distal† 2,41 (0,59) 2,63 (0,59) 0,001 

      Diâmetro de estenose (%)    

            VP proximal† 40 (27) 46 (27) 0,25 

            VP distal† 52 (24) 50 (25) 0,49 

Ramo lateral    

      Extensão da lesão (mm) 6,0 (4,8) 6,4 (4,7) 0,40 

      Diâmetro de referência do vaso (mm) 2,24 (0,46) 2,28 (0,51) 0,40 

      Diâmetro de estenose (%) 46 (26) 47 (26) 0,70 

Lesão de bifurcação verdadeira (%) NR NR - 

Ângulação entre ramos distais (o) NR NR - 

Sucesso do procedimento (%) 97 94 0,35 

REESTUDO ANGIOGRÁFICO aos 8 meses (%) 73 75,8  

Perda tardia do lúmen (mm)    

      VP proximal 0,00 (0,55) 0,10 (0,60) 0,15 

      VP distal 0,04 (0,47) 0,10 (0,50) 0,30 

      Ramo lateral -0,04 (0,52) 0,20 (0,57) <0,001 

Reestenose binária angiográfica (%)    

Lesão de bifurcação 22,5 16 0,15 

      Vaso principal 4,6 5,1 0,84 

      Ramo lateral 19,2 11,5 0,06 

RLA (%) 1,9 1 0,36 

Trombose de stent (%) 0,5 0 0,31 
NR = não reportado. 
 

 O estudo prospectivo, multicêntrico (12 centros) CACTUS (2009), 

comparou a técnica de crush (n = 177) vs. T provisional (n = 173) em lesões 

de bifurcação coronária complexas (94% lesões verdadeiras). No geral, a 

taxa de cruzamento do grupo stent único para stent duplo foi 31%, sendo 
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que, os critérios de cruzamento em relação eram estenose ≥ 50%, 

dissecção ≥ tipo B ou fluxo TIMI ≤ 2 no RL. Os principais achados do estudo 

são mostrados na tabela 2.  

 

Tabela 2. Resultados do estudo CACTUS. 

Estudo CACTUS Stent único Stent duplo Valor de p 

N 173 177  

PRÉ-PROCEDIMENTO    

Vaso principal    

      Extensão da lesão (mm) 14,7 (8,2) 15,8 (8,7) NS 

      Diâmetro de referência do vaso (mm) 2,74 (0,35) 2,85 (0,33) < 0,05 

      Diâmetro de estenose (%) 69 (12) 68 (12) NS 

Ramo lateral    

      Extensão da lesão (mm) 5,7 (4,2) 5,9 (4,7) NS 

      Diâmetro de referência do vaso (mm) 2,16 (0,33) 2,30 (0,31) < 0,05 

      Diâmetro de estenose (%) 61 (13) 63 (12) NS 

Lesão de bifurcação verdadeira (%) 94% - 

Ângulação entre ramos distais (o) NR NR - 

Sucesso do procedimento (%) 91,3 90,4 NS 

REESTUDO ANGIOGRÁFICO aos 6 meses (%) 86  

Perda tardia do lúmen (mm)    

      Vaso principal 0,06 (0,53) 0,14 (0,41) NS 

      Ramo lateral 0,13 (0,47) 0,29 (0,52) NS 

Reestenose binária angiográfica (%)    

Lesão de bifurcação    

      Vaso principal 6,7 4,6 NS 

      Ramo lateral 14,7 13,2 NS 

RLA (%) 6,3 7,3 0,83 

Trombose de stent (%) 1,1 1,7 NS 
NR = não reportado; NS = não significativo. 
 

 Já o estudo BBC ONE22 (2010), reportado em 2010, demonstrou 

resultados clínicos imediatos superiores ao grupo stent único em razão da 

maior incidência de infarto do miocárdio periprocedimento. Nesse estudo, o 
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qual envolveu mais de 500 pacientes, o grupo stent duplo foi tratado com as 

técnicas de crush e culotte, mas a pós-dilatação com kissing-balloon foi 

realizada em apenas 89% das lesões tratadas com culotte e 72% das 

lesões tratadas com crush, devido a dificuldade de recruzamento com 

corda-guia. Considerando o grupo tratado com a estratégia simples 

(provisional), a taxa de cruzamento foi 3%, sendo que, os critérios de 

cruzamento envolviam a falência do RL após o acesso com corda-guia e 

realização subsequente de pós-dilatação, uma vez que a passagem de 

corda-guia pré-procedimento no RL não era mandatória. Semelhantemente 

ao estudo CACTUS, o grupo stent único do estudo BBC ONE esteve 

relacionado a menor tempo de procedimento, fluoroscopia e menor 

utilização de material (cateter-balão, corda-guia, etc.) vs. grupo stent duplo 

(p < 0,001 para todas as comparações). A tabela 3 apresenta os principais 

achados desse estudo de acordo com os dados reportados. 

 

Tabela 3. Resultados do estudo BBC ONE. 

Estudo BBC ONE Stent único Stent duplo Valor de p 

N 250 250  

PRÉ-PROCEDIMENTO    

Diâmetro de referência do vaso (mm)    

      Vaso principal 87 (10) 85 (11) NS 

      Ramo lateral 63 (31) 68 (29) NS 

Lesão de bifurcação verdadeira (%) 81 84 NS 

Ângulação entre ramos distais > 60o (%) 38 32 NS 

RLA aos 9 meses (%)  5,6 6,8 NS 

Trombose de stent (%) NR NR - 
NR = não reportado; NS = não significativo. Valores referentes a extensão da lesão e diâmetro de referência do 
vaso não reportados.  
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2.4.3.2.3 Séries de mundo real 

 

 Um registro prospectivo reportado por Routledge et al25. em 2008 

demonstrou o impacto da estratégia provisional em pacientes de mundo real 

tratados com SF. Nessa análise, 86% das lesões apresentavam 

envolvimento significativo do RL e os critérios de cruzamento para implante 

de stent no RL eram estense residual > 50% ou fluxo TIMI < 3. No geral, a  

taxa de cruzamento foi 35%, 95% realizaram pós-dilatação com kissing-

balloon e o sucesso angiográfico foi >98%. Em relação a evolução intra-

hospitalar, a taxa de infarto periprocedimento foi 0,8%. Em outra análise, 

Latib et al26., em 2008, reportaram os resultados de 170 lesões de 

bifurcação complexas (92% lesões verdadeiras) tratadas com SF. Nesse 

estudo, 45% das lesões foram abordadas com estratégias de stent duplo, 

sendo que, a maioria das lesões tratadas com dois stents apresentavam 

lesão no RL com extensão além do óstio (> 5 mm). Nas lesões abordadas 

inicialmente com estratégia provisional, a taxa de cruzamento foi 11% e 

esteve associado a dissecção ou estenose significativa do RL.  

 

2.5 Achados ultrassonográficos em bifurcações  

 

 De maneira geral, a análise de ultrassom intracoronário em lesões de 

bifurcação pode oferecer informações importantes em diferentes no pré-

procedimento, pós-procedimento e no seguimento tardio.74, 75 A maioria dos 

estudo com ultrassom em bifurcações incluem análises apenas do VP, no 
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entanto, a análise independente dos dois ramos é necessária para 

avaliação e caracterização consistentes da lesão de bifurcação coronária.75  

 

2.5.1 Análise pré-procedimento:  

 

 A análise ultrassonográfica pré-procedimento auxilia o operador a 

definir a geometria da bifurcação, avaliar os componentes e distribuição da 

placa, avaliar o grau de envolvimento do RL, analisar se RL tem placa mas 

não é estenótico ou é estenótico, ou ainda se existe a presença de 

remodelamento negativo no óstio do RL (figs. 18 e 19). 

 

Figura 18. Análise ultrassonográfica pré-procedimento I. A. Angiografia do segmento 
proximal da DA/Diagnoal (projeção cranial) ilustrando os pontso de interesse com imagem 
de USIC; B. angiografia na projeção cranial esquerda; C. referência proximal do VP; D. 
área luminal mínima do VP (adjacente a origem do RL); E. referência distal do VP; F. área 
luminal mínima do óstio do RL; G. referência distal do RL. LAD = left anterior descending 
(coronary artery) (DA). 
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Figura 19. Análise de ultrassom pré-procedimento II. A e B. 
Angiografia de lesão de bifurcação coronária sem evidência de 
comprometimento do RL. C. Imagem de ultrassom  demonstrando 
comprometimento significativo do óstio do RL. D. Referência distal do 
RL pelo ultrassom.  

 

 Um estudo de Furukawa et al.76, em 2005, avaliou a distribuição da 

placa aterosclerótica em 81 bifurcações coronárias submetidas a ICP. 

Nesse estudo, as lesões que apresentavam presença de placa envolvendo 

a origem do RL, conforme avaliação de ultrassom a partir do VP, tiveram 

maior incidência de comprometimento do RL comparado com a lesões com 

placa restrita ao VP (53% vs. 8,2%, p = 0,003). Em outra análise recente, ou 

autores Medina et al.77 em 2010 demonstraram que, diferentemente dos 

achados histopatológicos reportados previamente,36 aproximadamente um 

terço (32%) das lesões de bifurcação coronária apresentavam placa 

localizada na carina, especificamente no divisor de fluxo da bifurcação. 
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Surpreendentemente, nesse estudo não froi observada nenhuma 

associação entre localização de placa na carina e ocorrência de 

comprometimento do RL.  

  

2.5.2 Análise pós-procedimento e seguimento tardio 

 

 A análise de ultrassom pós-procedimento avalia: o grau de 

comprometimento do RL (após técnica provisional), se a expansão do stent 

está adequada (principalmente no óstio do RL) e presença de aposição 

completa ou incompleta do stent. Os autores Costa et al.35, em 2005, 

reportaram os achados ultrassonográficos em uma série de pacientes (n = 

25) tratados com a técnica de crush com análise de ultrassom no VP e no 

RL ao final do procedimento. Nessa análise, a área mínima do lúmen (stent) 

foi avaliada em 5 localizações distintas como mostrado na fig. 20.  

 

Figura 20. Metodologia de análise de ultrassom em bifurcações. 
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 No geral, a área mínima do stent era localizada no óstio do RL em 

68% dos casos, o stent do RL apresentava subexpansão significativa do 

stent (valor médio de expansão do stent: 79,9%) e a maioria das lesões 

(60%) apresentavam aposição incompleta das hastes do stent no segmento 

da carina. Digno de nota é o fato de que a aposição incompleta das hastes 

do stent esteve significantemente associada a subexpansão do stent no RL 

(p = 0,04). Também, a área mínima do stent < 5,0 mm2 e < 4,0 mm2 foi 

encontrada em 90% e 55% no RL, respectivamente. No seguimento clínico 

de 6 meses, a reestenose clínica foi 17%. Em todos os casos, a recorrência 

ocorreu no óstio do RL e esteve associada a subexpansão do stent ao final 

do procedimento.78 A fig. 21 ilustra um caso de subexpansão do stent no RL 

associada a reestenose no seguimento de 6 meses (fig. 22). 

 

 

Figura 21. Subexpansão do stent no ramo lateral. A e B – Angiografias 
da lesão de bifurcação tratada com crush com resultado angiográfico 
ótimo. C – Imagem de ultrassom do segmento distal do stent do RL. D – 
Óstio do RL mostrando subexpansão do stent em relação ao segmento 
distal (C). LAD = left anterior descending (coronary artery) (DA). 
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Figura 22. Caso de reestenose no ramo lateral. A – Angiografia pré-procedimento de lesão 
de bifurcação envolvendo a artéria DA (LAD) e o ramo diagonal. B – Resultado angiográfico 
após tratamento com técnica de crush como acima (fig. 21).  C – Reestenose do óstio do 
RL. 
 

 Adicionalmente, um estudo reportado por Colombo et al.16 em 2004 

identificou outros mecanismos de falência de lesões de bifurcações tratadas 

com stent duplo com SF. Nesse estudo, das 63 lesões tratadas com stent 

duplo [técnica T (n = 60), outras (n = 3)], 90,5% realizaram kissing-balloon 

ao final do procedimento e 20% apresentaram reestenose no RL aos 6 

meses. Interessantemente, todos os casos de reestenose do RL 

localizaram-se no óstio e a análise de ultrassom evidenciou a associação 

entre reestenose e cobertura incompleta do óstio do RL.  

 Ademais, os autores Hahn et al.56, em 2009, reportaram os 

resultados de uma análise de ultrassom seriada em 73 lesões de bifurcação 

tratadas com a técnica TAP. Nesse estudo, utilizou-se metodologia de 

análise ultrassonográfica semelhante a introduzida por Costa et al. (2005) e 

os resultados demonstraram área mínima do stent localizada no óstio do RL 

em 42% dos casos e valor médio de expansão do stent no RL de 87,1%. 

Adicionalmente, em 6 casos (8,2%), o óstio do RL não estava 

completamente coberto com stent, sendo que, a maioria desses casos (5/6) 
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tinham ângulo distal < 60o. No seguimento de 8 meses, 12,3% dos casos 

apresentaram reestenose do RL, dos quais 8/9 involviam o óstio do RL. Em 

comparação aos outros segmentos de interesse analisados (fig.22), o óstio 

do RL apresentou maior concentração de HNI, no entanto, não evidenciou-

se fenômeno de retração (recoil) do stent nessa localização. 

Particularmente, o valor ótimo de corte da área mínima do stent no óstio do 

RL ao final do procedimento para predizer uma área mínima do lúmen 

“adequada” (≥ 4,0 mm2) no seguimento tardio foi 4,83 mm2 (valor preditivo 

positivo: 70%).   

 Por último, o estudo prospectivo, multicêntrico (dois centros) INSIDE 

I79 (2008), avaliou os preditores angiográficos e ultrassonográficos de ICP 

com stent duplo em lesões de bifurcação coronária não-selecionadas. 

Nesse estudo, os pacientes eram submetidos a avaliações seriadas de 

ultrassom nos dois ramos no pré-procedimento, pós-procedimento e 

seguimento tardio. Os procedimentos percutâneos eram guiados por 

ultrassom e objetivavam alcançar resultado angiográfico otimizado nos dois 

ramos. Os preditores de tratamento com stent duplo, segundo avaliações 

angiográfica e ultrassonográfica pré-procedimento no RL, foram: extensão 

da lesão (p = 0,02), tamanho do vaso (p = 0,0009), área mínima do lúmen (p 

= 0,09) e distância da área mínima do lúmen do óstio do RL. 
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3.1 Desenho do estudo 

 

 Este estudo constitui-se de ensaio clínico experimental, prospectivo, 

aleatório, com randomização na razão 1x1, aberto, com grupo controle 

ativo, realizado em centro único (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 

São Paulo, SP, Brasil), e comparou a estratégia de tratamento de stent 

único vs. stent duplo em pacientes com lesões de bifurcação coronária 

complexas.  

 

3.1.1 Objetivos 

 

 Os objetivos do estudo foram: a. avaliar as dimensões do óstio do RL 

ao final do procedimento e no seguimento tardio, pela análise de ultrassom, 

em lesões de bifurcação coronária complexas tratadas com stent único 

(estratégia provisional) vs. estratégia de stent duplo; e b. identificar 

preditores angiográficos e ultrassonográficos de falência do RL em lesões 

de bifurcação coronária complexas abordadas inicialmente com a estratégia 

provisional.  

 

3.1.2 Hipótese 

 

 A hipótese testada era que as lesões de bifurcação coronária com 

morfologia complexa tratadas com stent no RL (i.e., estratégia de stent 

duplo) teriam uma área luminar no óstio do RL superior a área luminar ostial 
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do RL sem implante de stent (i.e., estratégia provisional), conforme a análise 

de ultrassom tanto ao final do procedimento como no seguimento tardio. 

Secundariamente, nós hipótetizamos que tal benefício (maior área luminar 

no óstio do RL) poderia estar associado a menores taxas de reestenose 

binária angiográfica no RL no seguimento tardio. 

 

3.2 Casuística e população alvo  

 

 A casuística deste estudo incluiu 64 pacientes prospectivamente 

recrutados na Seção de Angioplastia Coronária do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, no período de Maio de 2008 a Agosto de 2009 

(fig. 23). De maneira geral, os pacientes considerados para participar desta 

investigação tinham diagnóstico de DAC confirmado por estudo angiográfico 

≤ 30 dias, sendo submetidos a avaliação clínica antes da ICP. 

 

Figura 23. Pacientes incluídos no estudo. Número consecutivo mensal durante o período 

de recrutamento do estudo. 
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3.2.1 Aspectos éticos 

 

 O protocolo desta investigação foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia sob o número 3.504, 

na data de 22 de Fevereiro de 2007, estando em adequação com a 

Declaração de Helsinki relacionada à investigação em humanos. Todos os 

pacientes elegíveis e interessados em participar deste estudo foram 

informados dos passos da investigação; em seguida, receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi assinado previamente ao 

procedimento de ICP índice.  

 

3.2.2 Critérios de inclusão 

 

3.2.2.1 Critérios clínicos de inclusão  

 

 Pacientes com idade ≥ 18 anos;  

 Apresentação clínica de: angina estável, conforme a classificação da 

Canadian Cardiovascular Society (CCS);80 angina instável, conforme 

a classificação de Braunwald;81 IM recente (> 72 horas e < 30 dias); 

ou isquemia silenciosa; 

 ICP uniarterial, requerendo tratamento de uma única lesão; 

 Candidato à cirurgia de revasculariação do miocárdio (CRM); 

 Concordância em participar de todos os seguimentos do protocolo, 

incluindo o re-estudo angiográfico protocolar tardio. 
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3.2.2.2 Critérios angiográficos de inclusão  

 

 Lesão de bifurcação coronária de novo única, localizada em vaso 

arterial nativo; 

 Estenose ≥ 50% (pela estimativa visual) envolvendo os dois ramos da 

bifurcação (lesão “verdadeira”), incluindo os tipos 1-1-1, 1-0-1, e 0,1,1 

pela classificação de Medina;39 

 Vaso com diâmetro de referência entre 2,5 e 4,0 mm no VP, e > 2,5 

no RL (pela estimativa visual); 

 Extensão da lesão até 28 mm no VP, e > 5 mm e < 28 mm no RL 

(pela estimativa visual). 

 

3.2.3 Critérios de exclusão 

 

3.2.3.1 Critérios clínicos de exclusão  

 

 IM dentro de 72 horas, com elevação da enzima CK-MB no momento 

do procedimento índice; 

 Insuficiência renal com nível de creatinina sérica basal ≥ 2,0 mg/dL; 

 ICP com SNF < 6 meses; 

 ICP prévia com SF; 

 Quadro clínico de instabilidade hemodinâmica; 

 Transplante cardíaco prévio; 

 Paciente do sexo feminino em idade fértil; 
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 Alergia, hipersensibilidade e/ou contraindicação para terapia 

antitrombótica com aspirina, tienopiridínico (clopidogrel / ticlopidina), 

e heparina; 

 Expectativa de vida < 12 meses; 

 Recusa do paciente ou do seu representante legal em assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

 Qualquer outra condição clínica ou logística que impedisse a 

realização dos seguimentos do estudo, incluindo o re-estudo 

angiográfico protocolar tardio.  

 

3.2.3.2 Critérios angiográficos de exclusão  

 

 Lesão de bifurcação localizada em TCE; 

 Lesão envolvendo trifurcação, com RL secundário > 2,5 mm, (pela 

estimativa visual); 

 Lesão não-bifurcada com estenose ≥ 50% (pela estimativa visual) 

localizada em segmento adjacente a lesão de bifurcação no vaso-

alvo; 

 Vaso-alvo com doença ateromatosa difusa; 

 Tortuosidade signficativa (moderada ou grave) do segmento proximal 

do VP; 

 Reestenose intra-stent; 

 Evidência angiográfica de trombo; 

 Oclusão total do vaso com fluxo TIMI 0; 
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 Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) < 30%. 

 

3.3 Descrição do dispositivo 

 

 Os pacientes foram tratados exclusivamente com o SF de segunda 

geração liberador de everolimus Xience V® (Abbott Vascular, Santa Clara, 

Califórnia, EUA) (fig.24), o qual já foi descrito previamente de maneira 

detalhada.82 Em resumo, o SF Xience V incorpora uma plataforma metálica 

de cromo-cobalto L605 com baixo perfil (0,0032 polegadas) (stent Multi-Link 

Vision®, Abbott Vascular, Santa Clara, Califórnia, EUA);83 um polímero 

durável de 7,8 µm de espessura, com propriedades de biocompatibilidade e 

não-trombogenicidade (fluoropolímero), que carreia e controla a liberação 

do fármaco everolimus, o qual é um agente análogo ao sirolimus, com 

potente atividade anti-inflamatória e antiproliferativa já demonstrada na 

prevenção de rejeição de transplantes e aloenxertos.84  

 

 

Figura 24. Desenho do dispositivo Xience V. 
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 O SF Xience V demonstrou eficácia na redução da HNI, com 

reduções significativas na PTL e nas taxas de reestenose vs. SNF e SF de 

primeira geração liberador de paclitaxel Taxus® (Boston Scientific, Natick, 

MA, EUA).82, 85 No estudo SPIRIT IV, reportado por Stone et al.86 em 2010, 

o SF Xience V esteve associado a reduções significantes nas taxas de 

falência da lesão-alvo ao final de um ano comparado ao SF Taxus (4,2 % 

vs. 6,8 %, p = 0,001), sendo que, esse benefício foi mantido no seguimento 

de dois anos.87 O SF Xience V é aprovado para uso comercial no Brasil 

desde 2007, sendo disponibilizado nas seguintes medidas: 2,5, 3,0 e 3,5 

mm em diâmetro, e extensões de 8, 12, 15, 18, 23 e 28 mm.   

 

3.4 Procedimento 

 

 Os pacientes foram avaliados clinicamente no mínimo um dia antes 

da ICP. Neste momento, todos os pacientes foram submetidos a uma 

avaliação clínica completa, inclusive com coleta de material para exames 

pré-operatórios incluindo as enzimas CPK e CK-MB, mais realização de 

eletrocardiograma (ECG) e estudo radiológico do tórax na projeção póstero-

anterior, conforme rotina de nosso Serviço.  

 Os procedimentos percutâneos foram realizados após obtenção de 

acesso arterial por via femural direita ou esquerda e colocação de introdutor 

de calibre 7 Fr.; a seguir, obteve-se canulação da artéria coronária com 

cateter-guia com suporte extra (Extra Back-Up) tipo EBU (Medtronic 

Vascular, Santa Rosa, CA, EUA) ou XB  ou para a coronária esquerda, ou 
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cateter-guia JR (Judkins Rigth) para a coronária direita. Os catéteres-guia 

foram selecionados de forma a otimizar o suporte mecânico durante o 

procedimento, sendo utilizados apenas catéteres-guia de calibre 7-Fr. Após 

a canulação seletiva da artéria coronária e aquisição das imagens 

angiográficas pré-procedimento, foram passadas duas cordas-guia de 

0,0014 polegadas através da lesão-alvo em direção ao segmentos distais 

do VP e do RL, respectivamente. Imediatamente após, foram realizadas 

análises de ultrassom no VP e no RL. Apesar de procedimento obrigatório 

pelo protocolo, a análise de ultrassom pré-procedimento não foi realizada 

em casos de: a. impossibilidade de passagem de corda-guia no ramo distal; 

b. impossiblidade de passagem de cateter de ultrassom através da lesão-

alvo devido a gravidade da estenose e/ou presença de calcificação 

importante; ou c. instabilidade hemodinâmica durante o procedimento.  

 

3.4.1 Tratamento percutâneo 

 

 A abordagem técnica proposta pelo protocolo incluiu a realização de 

pré-dilatação do RL, com subsequente randomização dependendo do 

resultado da pré-dilatação. O procedimento de pré-dilatação do RL foi 

realizado com um cateter-balão do tipo semi-complacente, com diâmetro de 

aproximadamente 0,5 mm menor que a referência do vaso. A pré-dilatação 

do RL com sucesso foi definida quando o resultado da angiografia de 

controle apresentavam: estenose < 50% (pela estimativa visual), fluxo TIMI 

3 e ausência de disseção. No caso de estenose ≥ 50%, fluxo TIMI < 3 e/ou 
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presença de dissecção, a pré-dilatação do RL era considerada sem 

sucesso.  

 Os pacientes que apresentaram RL isento de processo ateromatoso 

pela análise de ultrassom pré-procedimento foram excluídos do 

procedimento de pré-dilatação do RL à despeito de apresentarem estenose 

angiográfica significativa. Digno de nota, é o fato de que a pré-dilatação do 

VP era permitida, sendo realizada a critério do operador e com técnica 

semelhante à descrita anteriormente. 

 

3.4.1.1 Randomização 

 

 A randomização aconteceu durante o procedimento, após a pré-

dilatação do RL. Apenas os pacientes com lesão de bifurcação coronária 

que obtiveram uma pré-dilatação do RL com sucesso foram considerados 

para a randomização entre tratamento com stent único vs. tratamento com 

stent duplo. A randomização foi realizada na razão 1 x 1, após sorteio de 

envelopes pardos lacrados, os quais foram alocados sem ordem pré 

estabelecida, o que tornava a randomização imprevisível. Todos os 

envelopes foram mantidos em local seguro e de acesso restrito durante o 

período de inclusão de pacientes no estudo. Os pacientes que tiveram pré-

dilatação do RL sem sucesso não foram randomizados, sendo tratados de 

acordo com o critério do operador. Dessa forma, esses pacientes (com pré-

dilatação do RL sem sucesso), juntamente com os pacientes com RL isento 
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de ateromatose pelo estudo ultrassonográfico, formaram o grupo registro do 

estudo, o qual incluiu apenas os pacientes não-randomizados.  

 

3.4.1.2 Tratamento com stent único (técnica provisional) 

 

 Os pacientes alocados para o grupo stent único foram abordados 

com a técnica provisional de implante de stent, a qual foi realizada de 

acordo com as recomendações atuais.18 De forma específica, os passos a 

seguir foram realizados nesse grupo após a pré-dilatação bem sucedida do 

RL:   

1. Implante de stent no VP, com aprisionamento da corda-guia do RL. O 

diâmetro do stent foi dimensionado de acordo com a referência do VP 

distal;   

2. Pós-dilatação individual do segmento proximal do VP, 

preferencialmente com cateter-balão tipo não-complacente, o qual foi 

dimensionado da acordo com a referência proximal da bifurcação – 

técnica de POT (Proximal Otimization Technique);    

3. Recruzamento do RL com corda-guia pela técnica de troca das guias, 

ou com uma terceira corda-guia; 

4. Pós-dilatação individual do óstio do RL com cateter-balão semi-

complacente ou não-complacente a critério do operador. Nesse caso, 

foi preconizada a razão balão-artéria <1,0; 

5. Pós-dilatação simultânea pela técnica de kissing-balloon, 

preferencialmente com balões não-complacentes. 
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6. Análise de USIC nos dois ramos da bifurcação. 

 

3.4.1.2.1 Critérios de cruzamento  

 

 No caso de resultado angiográfico sub-ótimo no RL, após realização 

de pós-dilatação simultânea com kissing-balloon, as lesões inicialmente 

alocadas para tratamento com stent único receberam tratamento com 

implante de stent adicional no RL. Os critérios de cruzamento de estratégia 

de stent único para estratégia de stent duplo incluiam os seguintes achados 

angiográficos no RL (pós kissing-balloon):  

 Estenose residual ≥ 50% (pela análise visual); 

 Fluxo TIMI < 3; 

 Dissecção, de acordo com as definições da NHLBI dos Estados 

Unidos. 

 

3.4.1.3 Estratégia de tratamento com dois stents 

 

 De maneira geral, a abordagem técnica com dois stents nos 

pacientes alocados para o grupo stent duplo foi deixada a critério do 

operador. Mesmo assim, a técnica de crush foi usada preferencialmente nos 

casos onde o ângulo distal da bifurcação era mais fechado. Já as lesões 

com ângulo distal mais aberto foram tratadas preferencialmente pela técnica 

de T e suas variantes. Para as lesões sem comprometimento do segmento 

proximal do VP, a técnica de V era uma alternativa. Para aquelas com 
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diferença significativa entre as referências proximal e distal, a técnica de 

SKS e suas variantes também foram consideradas. As etapas de execução 

das diferentes técnicas já foram detalhados anteriormente. Em comum, os 

seguintes passos foram recomendados:   

1. Implante de stent no RL com cobertura completa do segmento ostial; 

2. Dimensionamento do diâmetro dos stents de ambos VP e RL de 

acordo com as respectivas referências distais;   

3. Pós-dilatação individual do óstio do RL e do VP na altura da carina, 

realizada preferencialmente com cateter-balão tipo não-complacente, 

o qual foi dimensionado de acordo com as respectivas referências. 

Nesse caso, era observada a relação balão-artéria entre 1,1 e 1,2; 

4. Pós-dilatação simultânea pela técnica de KISSING-BALLOON, 

preferencialmente com balões não-complacentes; 

5. Análise de USIC nos dois ramos da bifurcação. 

 

3.4.1.4 Implante de stents adicionais 

 

 Independentemente dos grupos randomizados, o implante de stents 

adicionais no VP e no RL era permitido para cobertura de dissecção da 

borda do stent e para otimizar o resultado angiográfico em caso de estenose 

residual signifcativa nos segmentos adjacentes ao(s) stent(s). Nesses 

casos, era obrigatório o uso do dispositivo do estudo, não havendo limites 

para o número de stents a serem utilizados.    
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3.4.1.5 Falência do ramo lateral  

  

 A falência imediata do RL foi considerada nos casos de insucesso da 

pré-dilatação do RL e nos casos de cruzamento de estratégia de stent único 

para stent duplo. A falência tardia do RL foi considerada nos casos de 

reestenose binária no seguimento angiográfico protocolar.   

 

3.4.1.6 Guia do procedimento com ultrassom 

 

 Os procedimentos de ICP foram guiados pelo ultrassom. No pré-

procedimento, a análise de utrassom identificou os RL isentos de 

ateromatose no óstio (sub-grupo alocado no registro do estudo) e forneceu 

as medidas dos diâmetros de referência que auxiliaram no 

dimensionamento dos dispositivos. Durante e após o procedimento, a 

análise de ultrassom avaliou a presença de aposição incompleta das hastes 

do stent, o grau expansão do stent nos diversos segmentos anatômicos da 

bifurcação, a presença de separação das hastes do stent (gap) ou não 

cobertura da lesão, principalmente no óstio do RL. Em geral, a expansão de 

stent foi considerada ótima se > 80% em relação à referência do vaso no 

segmento de interesse. Em caso de expansão subótima do stent, era 

recomendado uma nova pós-dilatação individual com cateter-balão não-

complacente com diâmetro 0,5 mm maior que o cateter-balão utilizado na 

pós-dilatação prévia. Nesse caso, uma nova análise de ultrassom era 

realizada, a qual era utilizada para a análise final.  
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3.4.2 Terapia antitrombótica  

 

 O protocolo antitrombótico seguiu as diretrizes atuais88 e consistiu-se 

da administração de 2 agentes antiplaquetários: ácido acetilsalicílico 

(aspirina) e tienopiridínico (clopidogrel). O pré-tratamento incluiu aspirina na 

dose de 100 a 200 mg ao dia em caso de uso crônico (> 7 dias) ou dose de 

ataque de 500 mg realizada > 24 horas antes da ICP; para o clopidogrel, a 

dose de ataque de 300 mg era realizada > 24 horas antes da intervenção 

em casos eletivos ou 600 mg > 2 horas antes do procedimento em casos de 

síndrome coronária aguda. Após o procedimento, o uso de aspirina (100 a 

200 mg ao dia) foi recomendado por tempo indeterminado, e o clopidogrel 

(75 mg ao dia) foi administrado por um mínimo de 12 meses. Digno de nota 

é o fato de que todos os pacientes participantes do estudo receberam o 

medicamento tienopiridínico pelo período do estudo sem nenhum custo. 

Com relação a terapia antitrombínica durante o procedimento, a heparina 

intravenosa foi administrada na dose de 70 a 100 unidades por kilograma de 

peso para manter um tempo de coagulação ativado > 250 segundos (> 200 

segundos em caso de administração concomitante de inibidor da 

glicoproteína IIb/IIIa). A decisão sobre o uso e o tipo de inibidor da 

glicoproteína IIb/IIIa foi deixado a critério do operador.  
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3.4.3 Avaliação pós-procedimento 

 

 Um ECG, com 12 derivações, foi obtido de rotina imediatamente após 

o procedimento e 24 horas após. Exames laboratoriais de rotina incluiram 

CPK e CK-MB 18-24 horas pós-procedimento e em caso de alteração das 

mesmas, diariamente até a alta hospitalar. A alta hospitalar era prevista 

para 24 horas após o procedimento, de acordo com a rotina de nosso 

Serviço; mesmo assim, as avaliações clínicas pós-procedimento 

pesquisavam a ocorrência de eventos cardíacos e/ou reações adversas, os 

quais eram reportadas de acordo com os requisitos do protocolo.  

 

3.5 Seguimento tardio  

 

 O seguimento clínico foi agendado aos 1, 6, 9 e 12 meses após o 

procedimento e consistiu-se de visita médica realizada segundo protocolo 

pré-definido. Tal protocolo incluía a avaliação de sintomatologia cardíaca, 

exame físico, uso de medicações concomitantes, realização de ECG com 12 

derivações e exames laboratoriais (hemograma completo, bioquímica, e 

plaquetas). Durante o período de seguimento não foram realizadas 

rotineiramente investigações com prova funcional / teste não-invasivo para 

deteção de isquemia, mas apenas nos casos com suspeita clínica de 

reestenose. Nos casos de visitas médicas não-agendadas ou re-

hospitalizações, os pacientes eram avaliados em relação à ocorrência de 

ECAM e trombose de stent ou qualquer outro evento adverso que o 
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investigador considerasse a possibilidade de estar associado ao tratamento 

percutâneo realizado. Pelo protocolo, todos os pacientes foram assinalados 

para realização de reestudo angiográfico e ultrassonográfico nos dois ramos 

da bifurcação aos 9 meses de seguimento.      

 

3.6 Definições 

 

 ECAM: desfecho composto de morte cardíaca, IM e RLA. Todas as 

mortes foram consideradas cardíacas, a não ser que uma causa não 

cardíaca pudesse ser claramente estabelecida por estudo clínco ou 

patológico.   

 IM: classificado com onda Q ou sem onda Q. O IM periprocedimento 

foi definido pelo aumento da CK-MB > 3 vezes o limite superior do 

normal. O IM espontâneo, ocorrendo após a alta hospitalar, foi 

definido pelo aumento da CK-MB ou troponina acima do limite 

superior do normal. 

 RLA: nova revascularização da lesão alvo por ICP ou CRM. A RLA 

guiada por isquemia foi definida quando havia presença de sintomas 

ou prova funcional positiva para isquemia + reestenose angiográfica 

(estenose > 50%) pela ACQ, ou apenas estenose > 70% pela ACQ. 

 RVA: nova revascularização do vaso alvo por ICP ou CRM. A RVA 

guiada por isquemia foi definida quando havia presença de sintomas 

ou prova funcional positiva para isquemia + estenose angiográfica > 

50% pela ACQ, ou apenas estenose > 70% pela ACQ. 
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 Sangramento importante: definido de acordo com o sangramento 

maior do critério TIMI, o qual inclui: hemorragia intracraniana ou 

diminuição na concentração de hemoglobina ≥ 5 g/dL ou diminuição 

absoluta no hematócrito ≥ 15%.  

 Sucesso angiográfico: estenose residual < 30 % no VP, e < 50% no 

RL (pela ACQ) + fluxo anterógrado TIMI 3, e ausência de dissecção 

nos 2 ramos da bifurcação; 

 Sucesso do procedimento: sucesso angiográfico + ausência de 

eventos cardíacos adversos maiores e sagramento importante 

durante a hospitalização do procedimento índice; 

 Sucesso técnico: sucesso angiográfico atingido com a técnica 

percutânea proposta de acordo com a alocação no estudo (braços 

randomizados);  

 Trombose de stent: classificada de acordo com as proposições do 

Academic Research Consortium (ARC), em:  

 Definitiva: quadro clínico de síndrome coronária aguda + 

confirmação angiográfica ou anátomo-patológica da oclusão do 

stent; 

 Provável: ocorrência de morte súbita < 30 dias após o 

procedimento índice ou IM no território miocárdico tratado, sem 

confirmação angiográfica da oclusão do stent do estudo; 

 Possível: ocorrência de morte súbita > 30 dias após o 

procedimento índice. 
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 A trombose de stent ainda foi classificada de acordo com a 

ocorrência temporal em aguda (<24 horas), sub-aguda (24 horas 

a 30 dias) e tardia (> 30 dias).  

 

3.7 Desfechos do estudo 

 

3.7.1 Desfecho primário 

 

 O desfecho primário do estudo foi a área mínima do lúmen (AML) no 

óstio do RL ao final do procedimento, a qual foi mensurada pela análise de 

ultrassom pós-procedimento. O óstio do RL foi definido como o segmento 

incluindo os primeiros 5 mm a partir da origem do ramo. 

 

3.7.2 Desfechos secundários 

 

 Os desfechos secundários do estudo incluíram os seguintes 

parâmetros: 

 AML no óstio do RL no seguimento de 9 meses, avaliado pela análise 

ultrassonográfica; 

 Reestenose angiográfica do RL, avaliada no seguimento angiográfico 

de 9 meses; 

 Sucesso técnico e sucesso do procedimento; 

 Eventos cardíacos adversos maiores) na fase intra-hospitalar, e no 

seguimento de 1 e 12 meses; 
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 RLA guiada por isquemia no seguimento de 12 meses; 

 Trombose de stent até 12 meses, de acordo com as proposições do 

ARC;31 

 Sintomas cardíacos no seguimento de 12 meses; 

 Distribuição da placa aterosclerótica no RL, conforme análise pelo 

ultrassom, no pré-procedimento, pós-procedimento e seguimento de 

9 meses; 

 Preditores angiográficos e ultrassonográficos de falência do RL; 

 Preditores de reestenose no RL.   

 

3.8 Análise angiográfica 

 

 Pelo protocolo, as análises angiográficas seriadas foram realizadas 

no pré-procedimento, pós-procedimento e seguimento tardio. Foram 

incluídas avaliações qualitativas e quantitativas das lesões coronárias de 

bifurcação de acordo com as recomendações atuais propostas pelo Sub-

Comitê Angiográfico do Grupo Europeu de Bifurcação (European Bifurcation 

Club), as quais foram publicadas numa Declaração de Consenso por Lansky 

et al. em 2009.89 Tal metodologia incorpora a análise quantitativa segmentar 

das lesões de bifurcação, tendo sido utilizada em vários estudos de ICP em 

lesões de bifurcação desde a sua introdução.20, 90-92 
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3.8.1 Protocolo de aquisição de imagens angiográficas 

 

 A aquisição de cineangiogramas ocorreu após a administração 

intracoronária de nitrato (100-200 µg), a não ser que, clinicamente 

contraindicado e incluiu duas a três projeções ortogonais (separadas > 30o) 

que visavam otimizar a visualização da lesão-alvo. De maneira geral, as 

projeções buscavam: a. visualizar a lesão e o vaso-alvo em toda a sua 

extensão, b. evitar o encurtamento e sobreposição dos vasos, e c. garantir a 

visualização e quantificação adequadas da estenose, principalmente na 

localização do óstio do RL. Além disso, todos os eventos angiográficos 

ocorridos durante o estudo eram gravados de acordo com a sequência do 

procedimento. Os filmes angiográficos foram gravados com 12 a 30 quadros 

(frames) por segundo e foram utilizadas projeções idênticas no pré-

procedimento, pós-procedimento e seguimento protocolar. Todos os filmes 

angiográficos foram gravados em formato digital DICOM (Digital Imaging 

and Communications in Medicine) e arquivados em mídia tipo CDR, em 

formato eletrônico, para a realização de análises após o procedimento 

(análise off-line). Em todas as aquisições angiográficas, foi requerido a 

gravação de pelo menos 4 a 5 centímetros (cm) da extremidade distal do 

cateter-guia preenchido com contraste para possibilitar a realização de 

calibração do sistema de análise quantitativa. Em caso de realização de 

novo estudo angiográfico não-agendado, as imagens eram adquiridas, 

gravadas, e arquivadas de acordo com o protocolo descrito anteriormente.  
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3.8.2 Análise qualitativa 

 

 A análise angiográfica qualitativa incluiu a avaliação do território 

miocárdico acometido, o qual foi definido como a porção do músculo 

cardíaco irrigada por uma bifurcação coronária, incluindo uma artéria 

epicárdica maior e seu respectivo ramo lateral. A doença multiarterial foi 

definida como a presença de lesão com estenose significativa (≥ 50%) 

envolvendo uma artéria epicárdica maior ou ramo lateral maior (> 2,5 mm) 

em dois ou três territórios miocárdicos. A localização da lesão-alvo na 

árvore coronária foi definida de acordo com o segmento coronário envolvido: 

ostial, proximal, médio, e distal, sendo utilizado o sistema de mapeamento 

coronário CASS (Coronary Artery Surgery Study) modificado para o estudo 

BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation), o qual foi 

reportado previamente por Alderman et al.93 em 1992. Com relação à 

análise morfológica, inúmeras características classicamente utilizadas na 

descrição da complexidade das lesões coronárias foram reportadas de 

maneira independente no VP e no RL. Tais descritores relacionavam-se a 

características encontradas no vaso-alvo e na lesão-alvo, incluindo: 

aneurisma, angulação, calcificação, ectasia, excentricidade, “aba” ou flap 

intimal, irregularidade, presença de circulação colateral em caso de lesão 

oclusiva, tortuosidade, trombo e úlcera. A angulação foi classificada como 

moderada se graduada entre 45o e 90o e importante se >90o. A calcificação 

foi classifcada como leve, moderada ou importante. A circulação colateral foi 

classificada de acordo com a classificação de Rentrop.94 A tortuosidade do 
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segmento proximal à lesão-alvo foi considerada moderada quando dois 

segmentos com tortuosidade ≥ 75o estavam presentes e importante quando 

três ou mais segmentos com tortuosidade ≥ 75o estavam presentes. De 

modo adicional, a complexidade das lesões do VP e do RL foi avaliada de 

acordo com a classificação do American College of Cardiology (ACC) e 

American Heart Association (AHA) modificada, reportada previamente por 

Ellis et al.95 em 1990. Por se tratar de lesões de bifurcação em nosso 

estudo, apenas a presença de RL secundário (não-alvo) foi levada em 

consideração na avaliação da classificação ACC/AHA individual do VP e RL. 

Por fim, o fluxo coronário anterógrado no VP e no RL foi classificado de 

acordo com o escore TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction), reportado 

previamente por Chesebro et al.96 em 1987. A lista completa dos descritores 

morfológicos de complexidade, juntamente com as respectivas definições, 

está reportada no Anexo A. 

 

3.8.2.1 Classificação das lesões de bifurcação 

 

 As lesões de bifurcação foram classificadas de acordo com a 

classificação de Medina modificada (fig.), seguindo as recomendações 

atuais. Como demonstrado anteriormente, tal classificação avaliou o 

comprometimento ou não dos segmentos anatômicos da bifurcação. 

Especificamente, a classificação de Medina divide a bifurcação em três 

segmentos: VP proximal, VP distal, e RL e confere a cada um um valor 

binário: um (1) ou zero (0), representando a presença (1) ou ausência (0) de 



76 
 

obstrução significativa, como ilustrado na fig 25. As lesões de bifurcação 

“verdadeiras” foram consideradas quando havia comprometimento 

significativo dos dois ramos da bifurcação (VP e RL), sendo identificadas 

pelos tipos: 1-1-1, 1-0-1 e 0-1-1 da classificação de Medina. 

 

Figura 25. Classificação de Medina modificada. 
 

3.8.2.2 Ângulos da bifurcação 

 

 Diferentemente do ângulo do vaso, medido individualmente no VP e 

no RL na altura do segmento estenosado, os ângulos da bifurcação 

avaliaram a angulação entre o VP e o RL, tanto no segmento proximal como 

no segmento distal da bifurcação. Logo, cerca de dois ângulos foram 

medidos: a. ângulo proximal (take-off), entre o VP proximal e o RL; e b. 

ângulo distal (carina), entre o RL e o VP distal. Em ambos os casos, a  

angulação foi medida entre as linhas médias dos vasos, no ponto de 

intersecção na carina da bifurcação (figura). Para tal, foi utilizada uma 

ferramenta de compasso digital acoplada ao sistema de análise quantitativa 

utilizado. De maneira geral, todas as medições foram realizadas naquela 

projeção que apresentava o maior ângulo da bifurcação, o menor 
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encurtamento do vaso e que permitia a melhor visualização do óstio do RL. 

Os ângulos da bifurcação foram reportados nas avaliações pré-

procedimento, pós-procedimento e no seguimento protocolar. 

 

 Figura 26. Medição do ângulo distal da bifurcação. 
 
 
3.8.2.3 Complicações angiográficas 

 

 As complicações angiográficas transitórias ou persistentes, ocorridas 

durante o procedimento índice, foram analisadas e reportadas 

independentemente no VP e no RL. Tais eventos incluiram: dissecção, 

embolização distal, espasmo, fenômeno no-reflow, lentificação do fluxo 

anterógrado, oclusão, perfuração e trombo. A dissecção foi classificada em 

tipos A a F, de acordo com as definições do NHLBI (National Heart, Lung, 

and Blood Institute). A lista completa dos tipos de complicações 
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angiográficas, juntamente com as respectivas definições, está reportada no 

Apêndice/Anexo. 

 

3.8.3 Análise angiográfica quantitativa 

 

 As análises de ACQ off-line foram realizadas por operadores 

experientes com o método e alheios aos dados do procedimento, por meio 

de um programa de computador validado e disponível comercialmente: 

QAngio® XA versão 7,2 (Medis medical imaging systems bv, Leiden, 

Holanda), o qual incorpora uma ferramenta para a realização de análise de 

ACQ segmentar dedicada para bifurcações coronárias. De maneira geral, 

apenas uma projeção foi selecionada para as análises seriadas de ACQ no 

pré-procedimento, pós-procedimento e no seguimento protocolar, uma vez 

que, era necessário uma imagem angiográfica que permitisse ótima 

visualização do óstio do RL, sem sobreposição de estruturas vasculares, e 

com um mínimo de encurtamento do vaso. O cateter-guia, preenchido com 

contraste, foi usado para calibração e um quadro de imagem angiográfica 

com o vaso-alvo completamente preenchido por contraste, 

preferencialmente no fim da diástole, foi selecionado para a análise de ACQ. 

A metodologia de análise de ACQ segmentar já foi reportada previamente,89 

e os procedimentos para utilização do referido programa de computador 

também já foram detalhados por Tuinenburg et al.97 em 2011. Em resumo, 

três pontos eram selecionados inicialmente nas localizações da referência 

proximal (VP), referência distal do VP e referência distal do RL. A seguir, 
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duas linhas de trajeto através da região de interesse na bifurcação eram 

computadas, seguido por detecção automática dos contornos luminares. 

Nesse ponto, o sistema possibilitava a interação manual operador-

computador, facilitando eventuais correções dos contornos. É importante 

salientar que, dois tipos de análise de ACQ eram possíveis no sistema 

utilizado: formato T ou formato Y. À exceção dos casos tratados com técnica 

V ou SKS, a análise em formato T foi preferencialmente utilizada em nossa 

análise, uma vez que essa tem sido a recomendação para lesões de 

bifurcação que não envolvem o TCE e onde o RL apresenta menor calibre 

que o VP de maneira sistemática. Consequentemente, o centro da 

bifurcação (carina) foi definido como a área delimitada proximalmente pelo 

ponto de inflexão da curva de transição entre o VP proximal e o RL, e 

distalmente pelo ponto anatômico de intersecção dos ramos distais da 

bifurcação (ponto “zero”).    

 

3.8.3.1 ACQ pré-procedimento 

  

 A extensão da lesão, mensurada em milímetros (mm), foi delimitada 

pela distância entre os pontos imediatamente antes e após a estenose-alvo 

considerados isentos de processo ateromatoso, ou seja, a transição entre o 

segmento estenótico e as referência normais do VP proximal e distal. No 

RL, a extensão da lesão foi considerada à partir do óstio até a transição do 

segmento estenótico e a referência normal distal. Em relação a extensão, as 

lesões foram classficadas em: focal (< 10 mm), tubular (10 a 20 mm), ou 
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difusa (> 20 mm). As referências normais do vaso foram determinadas nos 

segmentos 5 a 10 mm proximal e distal no VP e 5 a 10 mm no segmento 

distal no RL. Para a análise de ACQ segmentar, o  diâmetro mínimo do 

lúmen (DML) e o diâmetro de referência do vaso (DRV) interpolado, 

mensurados em milímetros (mm) e obtidos em cada segmento da 

bifurcação, foram utilizados para calcular o diâmetro de estenose (DE) em 

percentual no VP proximal, no VP distal e no RL:    

 

 DE (%) = [1 – (DML / DRV)] x 100 

 

 Para o cálculo do percentual de DE do VP como um todo, utilizou-se 

o DML do segmento inteiro do VP e o DRV definido pelo operador (user-

defined), obtido pela média das referências proximal e distal no VP.  

 

3.8.3.2 ACQ segmentar 

 

 Nas avaliações pós-procedimento e do seguimento protocolar, além 

da análise das referências normais do vaso como descrito anteriormente, o 

DML e o DRV interpolado foram determinados em vários segmentos e sub-

segmentos da bifurcação, de acordo com o tratamento recebido. Dessa 

forma, o percentual de DE foi reportado em uma série de regiões de 

interesse pré-definidas dentro do segmentos do VP proximal, VP distal, 

como ilustrado na fig 27.  
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Figura 27. Método de ACQ para bifurcações. Ilustração dos segmentos analisados pela 
ACQ para bifurcações com o sistema QAngio® XA versão 7,2 (Medis, Leiden, Holanda). 
  

 Seg. 0: carina da bifurcação; 

 Seg. 1: 5 mm da borda proximal do stent no VP; 

 Seg. 2: segmento intra-stent do VP proximal (inclui a carina); 

 Seg. 2a: segmento intra-stent do VP proximal (exclui a carina); 

 Seg. 3: segmento intra-stent do VP distal; 

 Seg. 4: 5 mm da borda distal do stent no VP; 

 Seg. 5: segmento intra-stent do RL (se stent implantado); 

 Seg. 6: 5 mm da borda distal do stent no RL (se stent implantado); 

 Seg. 7: 5 mm do óstio distal do VP distal; 

 Seg. 8: 5 mm do óstio do RL; 

 Seg. 9: análise intra-segmento do VP proximal (inclui carina);  

 Seg. 9ª: análise intra-segmento do VP proximal (exclui carina); 

 Seg. 10: análise intra-segmento do VP distal; 

 Seg. 11: análise intra-segmento do RL; 
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 Seg. 12: segmento intra-stent do VP; 

 Seg. 13: análise intra-segmento do VP; 

 Seg. 14: análise intra-segmento do VP proximal e RL. 

 

 O ganho imediato (GI), calculado no VP proximal, VP distal, e RL, foi 

quantificado pela diferença entre o DML pós-procedimento e o DML pré-

procedimento, sendo expresso em milímetros (mm): 

 

 GI (mm) = DML pós-procedimento – DML pré-procedimento 

 

 A razão balão-artéria foi mensurada no vaso principal e no ramo 

lateral, sendo calculada da seguinte forma: 

 

 Razão balão-artéria = diâmetro máximo do balão / DRV 

 

 A perda tardia do lúmen (PTL), expressa em milímetros (mm), foi 

reportada nos segmentos e subsegmentos analisados. A PTL representa a 

perda do DML no seguimento angiográfico tardio (DML tardio), sendo 

calculada pela seguinte fórmula: 

 

 PTL (mm) = DML pós-procedimento – DML tardio 

 

 O índice de PTL representa a perda PTL em relação ao GI. É 

calculada pela seguinte fórmula: 
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 Índice de PTL = PTL / GI 

 

 O ganho líquido (GL), representa o benefício global obtido com o 

implante do stent, em relação ao DML. É expresso em milímetros e 

calculado pela seguinte fórmula: 

 

 GL (mm) = GI – PTL  

 

 A reestenose binária angiográfica foi definida como a presença de 

percentual de DE ≥ 50% no segmento tratado na reavaliação angiográfica 

tardia, sendo reportada como uma taxa única para a lesão de bifurcação, e 

também individualmente para o VP e o RL. Através da análise sub-

segmentar, a reestenose angiográfica foi localizada dentro das várias 

regiões de interesse da bifurcação de acordo com o tratamento recebido. 

Além disso, a reestenose foi classificada em focal (se extensão da 

obstrução era < 10 mm), ou difusa (obstrução ≥ 10 mm). Por fim, a 

morfologia da reestenose foi reportada de acordo com as proposições de 

Mehran et al.98 (1999), nos seguintes tipos: 

 

 Tipo 1: focal (< 10 mm); 

 A: localizada no segmento com sobreposição ou separação das 

hastes do stent;  

 B: localizada na borda do stent 

 C: localizada no corpo do stent 
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 D: localização multi-focal 

 Tipo 2: difusa (≥ 10 mm), envolvendo apenas o segmento intra-stent 

 Tipo 3: proliferativa (≥ 10 mm), envolvendo o segmento intra-stent + 

bordas 

 Tipo 4: oclusiva, com fechamento completo do vaso. 

 

3.9 Análise ultrassonográfica 

 

3.9.1 Aquisição das imagens ultrassonográficas 

 

Pelo protocolo, os pacientes foram submetidos à análises seriadas de 

USIC em ambos os ramos da lesão de bifurcação coronária no pré-

procedimento, pós-procedimento e no seguimento protocolar. De maneira 

geral, as imagens ultrassonográficas foram adquiridas após a administração 

intracoronária de nitrato (administrado na dose de 100-200 µg, exceto se 

houvesse alguma contra-indicação clínica), com um dos sistemas de 

imagem de ultrassom intravascular validados e disponíveis comercialmente: 

iLab® ou Galaxy 2® (Boston Scientific, Natick, MA, EUA), ou In-Vision 

Imaging System® (Volcano Corporation, Rancho Cordova, CA, EUA). Para a 

aquisição das imagens, foram utilizados catéteres de ultrassom com um 

transdutor rotacional de frequência de 40 MHz com perfil de cruzamento de 

3,2 Fr. (1,067 mm) – Atlantis SR ProTM, Boston Scientific, Natick, MA, EUA 

(sistema mecânico para aquisição de imagens) ou com um dispositivo de 

matriz cristalina cilíndrico de frequência de 20 MHz com perfil de 
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cruzamento de 3,5 Fr. (1,167 mm) – Eagle Eye® Gold, Rancho Cordova, CA, 

EUA (sistema eletrônico para aquisição de imagens), os quais eram 

conectados a dispositivos de tração específicos acoplados aos referidos 

consoles de cada sistema.99 No caso do cateter de ultrassom Eagle Eye® 

Gold, realizava-se ainda a subtração do halo claro em torno do cateter 

(ringdown), em decorrência da oscilação acústica do transdutor.  

Durante o procedimento, o cateter de ultrassom foi introduzido na 

artéria coronária, através de um sistema de troca rápida sobre uma corda-

guia convencional (0,014 polegadas) e avançado até o leito coronário distal 

>10 mm além da lesão aterosclerótica relevante (pré-procedimento) ou do 

segmento tratado (pós-procedimento e seguimento protocolar), sendo 

posicionado preferencialmente próximo a uma estrutura intra ou extra 

coronária (ramos secundários, cálcio profundo, estruturas venosas, 

pericárdio, etc.) capaz de servir como referência para comparação 

angiográfica e para repetição da análise de ultrassom imediatamente após o 

implante do stent e no seguimento protocolar. O cateter de ultrassom foi 

introduzido e avançado individualmente nos ramos da bifurcação; logo, a 

aquisição de imagens envolvendo as regiões de interesse da lesão de 

bifurcação foi realizada à partir dos segmentos distais do VP e do RL. A 

gravação foi realizada de maneira contínua ao longo da região de interesse, 

utilizando-se um dispositivo de tração automático a uma velocidade de 0,5 

mm por segundo; e, tanto na gravação a partir do VP distal como à partir  do 

RL, o cateter de ultrassom foi tracionado até o óstio do VP. As imagens em 

escalas de cinza armazenadas gravadas somente durante a realização de 
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tração automática (0,5 mm/seg.) em formato digital para análise on-line 

durante o procedimento. Após o procedimento, todas as imagens foram 

arquivadas em mídia digital para análise off-line, a qual foi realizada por dois 

operadores experientes com o método e alheios aos dados do 

procedimento. Testes de variabiliade intraobservador e interobservador 

foram conduzidos e apresentados concomitante aos resultados do estudo. 

 

3.9.2 Análise das imagens ultrassonográficas 

 

Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas à partir dos 

cortes de secção transversal ultrassonográficos do VP e do RL. De maneira 

geral, os parâmetros e definições utilizados seguiram as recomendações do 

Consenso de Especialistas Clínicos para a Análise de USIC reportado 

anteriormente por Mintz et al. em 2001.27 A análise ultrassonográfica 

segmentar da bifurcação incluindo o VP proximal, o VP distal e o RL, foi 

realizada à partir de gravações obtidas de maneira independente no VP e 

no RL, seguindo a metodologia reportada previamente por Costa et al.35 em 

2005, e de acordo com as recomendações atuais para análise 

ultrassonográfica de bifurcações coronárias.75   

 

3.9.2.1 Análise qualitativa 

 

 Uma série de parâmetros ultrassonográficos qualitativos foram 

analisados na avaliação pré-procedimento, incluindo os componentes da 
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placa aterosclerótica, juntamente com as suas características morfológicas. 

De maneira geral, as placas foram classificadas em três tipos: lipídica, 

fibrótica e calcificada. As placas mistas foram identificadas quando havia 

presença de mais de um componente histológico, sendo classificadas nos 

subtipos: fibro-lipídica e fibro-calcificada. Quando presente, o arco de cálcio 

foi mensurado, sendo reportado de acordo com a graduação encontrada: 

<90o, 90-180o e >180o. Com relação a morfologia da placa, foram 

identificados os seguintes parâmetros: excentricidade, núcleo lipídico, 

ulceração, ruptura de placa e trombo. A excentricidade da placa foi 

considerada à partir da disposição da área luminar em relação à área do 

vaso, sendo definida quando a área de secção transversal (AST) do lúmen 

encontrava-se confinada à metade lateral da AST do vaso, (fig.28).  

 

 Figura 28. Excentricidade da lesão pela análise de ultrassom. 

 

 No pós-procedimento e no seguimento protocolar, a presença de 

aposição incompleta do stent foi avaliada, sendo diagnosticada quando pelo 
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menos uma haste de stent encontrava-se separada da parede do vaso, com 

evidência de fluxo sanguíneo por trás do stent, na ausência de RL. Por 

último, o tecido de HNI também foi identificado nos diversos segmentos de 

interesse no seguimento protocolar.  

 

3.9.2.2 Análise ultrassonográfica quantitativa 

 

A análise quantitativa off-line foi realizada com um programa de 

computador validado e disponível comercialmente: echoPlaque® versão 3,0 

(INDEC Medical Systems, Santa Clara, CA, EUA), o qual é dedicado para a 

análise de imagens de ultrassonografia em escalas de cinza. Basicamente, 

a análise incluiu a mensuração das AST do lúmen, do vaso e do stent (pós-

procedimento e seguimento protocolar), as quais foram reportadas em 

milímetros quadrados (mm2).  

No pré-procedimento, a AST mínima do lúmen (AML) e a AST do 

vaso, medida através do contorno da membrana elástica externa (AMEE), 

foram determinadas no VP e no RL. Com isso, a AST da placa + íntima 

(API) foi calculada automaticamente pelo programa de análise quantitativa 

pela subtração da AML do vaso (AMEE): 

  

 Área da placa + íntima (mm2) = AMEE – AML  

 

 Adicionalmente, o acúmulo de placa (plaque burden) foi calculado e 

reportado em percentagem (%): 
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 Acúmulo de placa (%) = (área da placa + íntima / AMEE) x 100 

 

 As áreas de referência foram determinadas pela mensuração da AST 

do lúmen e do vaso em segmento livre de doença aterosclerótica 

significativa, dentro de aproximadamente 10 mm do segmento estenosado, 

sem intervenção de RL secundário. No VP, foram reportadas as referências 

proximal e distal, as quais se encontravam no segmentos proximal e distal à 

origem do RL, respectivamente. Já para o RL, apenas a referência distal foi 

reportada.  

 O remodelamento vascular foi avaliado através do cálculo do índice 

de remodelamento em cada segmento da bifurcação. Portanto, para o VP 

proximal, foi utilizada a referência proximal do VP; para o VP distal, foi 

utilizada a referência do VP distal; e para o RL, foi utilizada a referência 

(distal do RL):  

 

 Índice de remodelamento (IR) = AMEE (AML) / AMEE (referência)  

  

 Um IR >1,0 caracterizou um processo de remodelamento positivo. Já 

um IR <1,0 caracterizou um processo de remodelamento negativo. 

 Também foram realizadas análises seriadas à partir do ponto 

anatômico de intersecção dos ramos distais da bifurcação (ponto “zero”), 

para o cálculo dos volumes do vaso, do lúmen e da placa + íntima nas 

regiões da carina, óstio distal do VP e óstio do RL. Na análise 

ultrassonográfica, o operador delimitava o ponto “zero” na imagem de 
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reconstrução longitudinal bidimensional dos cortes transversais 

ultrassonográficos, na altura do divisor de fluxo da carina e as análises eram 

realizadas milímetro a milímetro a partir deste ponto até 5 mm de distância 

em direção aos segmentos coronários de interesse. Tal análise adaptou 

metodologia previamente descrita por van der Waal et al.75 em 2009. De 

maneira específica, o segmento da carina iniciava-se no primeiro quadro 

proximal ao ponto “zero”, onde era possível visualizar a fusão do VP (distal) 

e do RL, avançando 5 mm em direção ao VP proximal. Já os segmentos dos 

óstios do VP distal e do RL, analisados a partir de corridas de ultrassom 

independentes em cada ramo, iniciavam-se no quadro imediatamente distal 

ao ponto “zero”, onde apenas o vaso distal de formato circular era 

visualizado, avançando 5 mm distalmente em cada ramo correspondente 

(fig.29).  

 

Figura 29. Metodologia para análise volumétrica nos segmentos de interesse da 

bifurcação. 

 

 As AST obtidas milímetro a milímetro nos 5 mm das regiões de 

interesse (i.e., carina da bifurcação, óstio do VP distal, e óstio do RL), foram 
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utilizadas para calcular as medidas de volume através da aplicação do 

modelo matemático de Simpson.100 Dessa forma, os seguintes volumes 

foram reportados, todos expressos em milímetros cúbicos (mm3):101 

 

 Volume do vaso: definido como a somatória das AMEE, obtidas a 

cada milímetro nos 5 mm das regiões de interesse. 

 

 Volume do vaso (mm3) = AMEE1 + AMEE2 + AMEE3 + 

AMEEn  

 

 Volume do lúmen: definido como a soma das áreas do lúmen (AL) 

delineadas após estabelecerem-se os limites da transição entre o 

lúmen e a camada íntima do vaso, obtidas a cada milímetro nos 5 

mm das regiões de interesse. 

 

 Volume do lúmen (mm3) = AL1 + AL2 + AL3 + ALn  

 

 Volume da placa + íntima: obtido pela subtração do volume do 

lúmen do volume do vaso.   

 

 Volume da placa + íntima (mm3) = volume do vaso – 

volumen do lúmen   
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 Ainda, a distância da AML em relação ao rebordo distal da carina da 

bifurcação (ponto “zero”) foi medida e reportada em milímetros (mm). No 

VP, o valor era positivo (+) quando a AML encontra-se distal ao ponto “zero” 

e negativo (-) quando a AML encontra-se proximal ao ponto “zero”. Já no 

RL, o valor igual a 0 mm identificava a AML que localizava-se no quadro 

imediatamente distal à fusão dos ramos distais da bifurcação, a saber, VP 

distal e RL, onde era possível visualizar claramente a AST do ramo 

contralateral.    

 

3.9.2.2.1 Análise quantitativa segmentar 

 

 Nas avaliações pós-procedimento e do seguimento protocolar, além 

da análise das referências do lúmen e do vaso como descrito anteriormente, 

a AST mínima do stent (AMS) e a AML foram determinadas em vários 

segmentos e sub-segmentos da bifurcação, de acordo com o tratamento 

recebido e baseado em metodologia previamente descrita por Costa et al. 

em 2005,35 a qual foi  utilizada em estudos subsequentes.56 Em resumo, as 

regiões de interesse foram definidas da seguinte forma: 

 

 Carina: 5 mm proximais ao ponto “zero” da bifurcação no VP 

proximal; 

 Stent proximal: segmento do VP proximal tratado com stent, 

excluindo a carina; 
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 Óstio do VP distal: 5 mm adjacentes ao ponto “zero” da bifurcação no 

VP distal; 

 Stent distal do VP: segmento do VP distal tratado com stent, 

excluindo o óstio do VP distal; 

 Óstio do RL: 5 mm ostiais no RL, medidos a partir do ponto “zero” da 

bifurcação;  

 Stent distal do RL (se stent implantado no RL): segmento tratado com 

stent no RL, excluindo o óstio do RL. 

 

 No pós-procedimento, a expansão do stent em relação a referência 

do vaso correspondente foi avaliada, sendo reportada em percentagem:  

 

 Expansão do stent = (AMS / AST do lúmen da referência) x 100 

 

  Tanto no pós-procedimento como no seguimento protocolar, a 

análise volumétrica do stent foi realizada nas regiões de interesse incluindo 

a carina da bifurcação (5 mm), o óstio do VP distal (5 mm), e o óstio do RL 

(5 mm), seguindo a metodologia descrita anteriormente.  

 

 Volume do stent: calculado pela soma as áreas do stent (AS)  

delimitadas pelas hastes do stent claramente identificadas nas 

imagens obtidas a cada milímetro nos 5 mm das regiões de 

interesse.  
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 Volume do stent (mm3) = AS1 + AS2 + AS3 + ASn 

 

 No caso de RL tratado sem stent, apenas o VPI foi reportado. 

Adicionalmente, no seguimento protocolar, foram realizadas análises 

volumétricas do tecido de HNI e do percentual (%) de obstrução do volume 

do lúmen.102  

 

 Volume de HNI: representa o crescimento de tecido que ocorre 

entre o stent e o lúmen vascular. Foi calculado através da 

subtração do volume do lúmen do volume do stent.  

 

 Volume de HNI (mm3) = volume do stent – volume do 

lúmen   

 

 % de obstrução do volume do lúmen: medida expressa em 

percentual, foi calculada através da razão entre o VHNI e o VS.  

 

 % de obstrução do volume do lúmen (%) =  

  (volume de HNI / volume do stent) x 100   

 

3.9.2.3 Distribuição da placa 

 

 Com relação a distribuição da placa aterosclerótica na bifurcação, foi 

realizada uma análise seguindo metodologia previamente descrita por 
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Gonzalo et al. em 2009.103 Nessa análise, a localização da maior espessura 

da placa foi reportada em relação ao divisor de fluxo da bifurcação. Para tal, 

a secção transversal do vaso foi dividida em quatro quadrantes de acordo 

com a posição do ramo distal (VP ou RL). Dessa forma, os quadrantes um e 

quatro posicionavam-se adjacentes à origem do RL; em contrapartida, os 

quadrantes três e quatro correspondiam a parte do vaso localizada no lado 

oposto à origem do RL (fig. 30). Essa análise foi realizada milímetro a 

milímetro dos segmentos da carina da bifurcação, óstio do VP distal e óstio 

do RL, como descrito anteriormente.   

 

 

Figura 30. Quadrantes da bifurcação. Metodologia para análise da distribuição da placa 
aterosclerótica nos segmentos de interesse da bifurcação. Os quadrantes (Q) posicionam-
se em relação a origem do ramo distal.  
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3.10 Análise estatística 

 

3.10.1 Definição dos grupos do estudo 

 

 Foram coletadas informações dos pacientes com lesão de bifurcação, 

sendo que, apenas os pacientes que tiveram a pré-dilatação do RL com 

sucesso foram randomizados para receberam os tratamentos com stent 

único vs. stent duplo. De acordo com o protocolo, os pacientes que não 

obtiveram sucesso na pré-dilatação do RL, ou que não tiveram critério 

ultrassonográfico para adentrarem o procedimento de pré-dilatação do RL, 

tiveram o tratamento de acordo com o critério do operador. Logo, três 

grupos foram formados na presente análise, incluindo: a. o grupo stent único 

composto pelos pacientes tiveram a pré-dilatação do RL com sucesso e 

foram randomizados para receberem a intenção de tratar (ITT) com 

estratégia de stent único; b. o grupo stent duplo composto pelos pacientes 

que tiveram a pré-dilatação do RL com sucesso e foram randomizados para 

receberem a ITT com estratégida de stent duplo; e c. o grupo Registro 

composto pelos pacientes que não tiveram sucesso na pré-dilatação do RL 

ou ainda os que não tiveram critério ultrassonográfico para serem 

submetidos a procedimento de pré-dilatação do RL.  

 

 

 

 



97 
 

3.10.2 Cálculo do tamanho de amostra 

 

 Um total de 25 pacientes em cada grupo foi considerado para ter 

80% de poder estatístico na demonstração de uma diferença de 1,2 ± 0,6 

mm2 no desfecho primário de AML no óstio do RL (5 mm) ao final do 

procedimento, com um α de 5%. Por causa da limitação de dados de 

ultrassom em bifurcações, esta estimativa foi baseada em estudos prévios 

com ultrassom em bifurcações tratadas com a técnica de crush, no estudo 

não-randomizado prospectivo INSIDE I79 e também em achados com ATC 

com balão em vasos de pequeno calibre (< 3 mm em diâmetro). O tamanho 

da amostra (25 pacientes em cada grupo) foi aumentado em 

aproximadamente 10%, considerando impossibilidade de realização de 

análise de ultrassom no óstio do RL ao final do procedimento e/ou a perda 

de seguimento.  

 

3.10.3 Apresentação dos dados e testes realizados 

 

 Foram utilizadas variáveis quantitativas e qualitativas para descrever 

os achados e resultados. De maneira geral, utilizou-se na parte descritiva 

medidas médias e desvio padrão (DP) em caso de normalidade ou 

medianas e percentil [25%, 75%] em caso de não-normalidade para as 

variáveis quantitativas. No caso das variáveis qualitativas, os resultados 

foram apresentados com tabelas de contigência e com frequências 

absolutas e percentuais e gráficos. Na parte inferencial, foram utilizados 
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testes convenientes, incluindo testes paramétricos e/ou não-paramétrico; 

para a comparação de dois grupos, teste T-Student ou Mann-Whitney 

quando a variável for quantitativa. Para variáveis qualitativas, foi utilizado o 

teste Qui-quadrado e/ou teste Exato de Fisher, conforme a conveniência. 

Para avaliação das variáveis qualitativas, foram utilizadas tabelas de 

contingência e na parte inferencial foi aplicado o teste Qui-quadrado (teste 

não-paramétrico) ou o teste Exato de Fisher, sendo que o teste exato de 

Fisher foi aplicado quando o tamanho da amostra foi considerado pequeno 

(número de pacientes < 30). Esses testes verificaram a relação entre as 

categorias das variáveis cruzadas. 

 Na comparação de dois grupos, quando a variável era quantitativa, 

foram aplicados os testes de Mann-Whitney (teste não-paramétrico) e/ou 

teste T-Student (teste paramétrico), dependendo da suposição de 

normalidade. Quando a normalidade foi aceita (teste de Komogorov e/ou 

teste de Shapiro-Wilk), utilizou-se testes paramétricos. Caso contrário, 

testes não-paramétricos foram utilizados. O teste T-Student foi válido 

quando a suposição de normalidade foi aceita, sendo que esse teste 

comparou as médias de dois grupos. O teste Mann-Whitney foi utilizado 

quando a suposição de normalidade não foi aceita, no caso, fazendo as 

comparações das medianas. 

 Além da comparação dos dados seguindo o método ITT, os grupos 

foram análisados de acordo com o tratamento recebido, a saber, stent único 

vs. stent duplo. Análises de variância (ANOVA) foram utilizadas para 

comparação de três grupos. Para correlação dos parâmetros quantitativos 
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da angiografica coronária quantitativa e ultrassom, foi utilizado regressão 

linear com coeficiente de Pearson.  

 Para avaliar as variáveis independentes preditoras de falência de 

tratamento, utilizou-se um modelo de regressão logística. Não foi possível 

ajustar o modelo com todas as variáveis significantes na análise 

multivariada, devido ao pequeno número de amostra para a quantidade de 

variáveis. 

 O nível de significância adotado foi de 5% (α), que quando 

comparado ao nível descritivo (p) e este foi maior que α, a saber, se p > 5% 

não houve indícios de relação entre as variáveis cruzadas, caso contrário 

(p<5%) houve indícios de relação entre as variáveis testadas. As análises 

foram realizadas com os programas estatísticos SPSS versão 16.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, EUA). 
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4.1 Alocação dos pacientes nos grupos do estudo 

 

 Do total de 64 pacientes inicialmente selecionados, dois foram 

excluídos por não preencherem os critérios de inclusão angiográficos de 

acordo com o protocolo do estudo. Em um caso, evidenciou-se ausência de 

lesão angiográfica significativa no óstio do RL após a administração 

intracoronária de nitrato; no outro caso, o VP apresentava lesão difusa 

extendendo-se além de 32 mm. Logo, 62 pacientes foram considerados 

para a realização de análise de ultrassom pré-procedimento no VP e no RL 

de acordo com o protocolo. Desses 62 pacientes, 59 foram submetidos a 

pré-dilatação do RL, a qual foi realizada com sucesso em 91,5% dos casos 

(54/59). Nos três pacientes que não foram submetidos a pré-dilatação do RL 

protocolar, a análise de ultrassom evidenciou ausência de placa 

aterosclerótica no óstio do RL, à despeito de estenose angiográfica 

significativa em dois casos. No terceiro caso, não foi possível avançar a 

corda-guia no RL devido a complexidade morfológica e anatômica da lesão. 

Assim sendo, cerca de 54 pacientes com 54 lesões de bifurcação coronária 

foram randomizados na razão 1:1 para tratamento com stent único (n = 27) 

vs. stent duplo (n = 27). A fig. 31 ilustra a alocação dos pacientes incluídos 

no estudo de acordo com o procedimento, randomização, e tratamento 

recebido.  
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Figura 31. Fluxograma de inclusão de pacientes. Inclusão de de acordo com o protocolo do 
estudo. *Pacientes que não preencheram critérios de inclusão angiográficos. †Dois 
pacientes não apresentavam placa aterósclerótica no RL pelo ultrassom, a despeito de 
estenose angiográfica significativa; terceiro paciente sem passagem de corda-guia no RL 
devido a complexidade da lesão. ‡Critérios de sucesso para a pré-dilatação do RL: 
estenose residual <50% (pela análise visual), fluxo TIMI 3, e ausência de dissecção pela 
angiografia. RL = ramo lateral; TIMI = Thrombolysis In Myocardial Infarction.  
 

4.2 Resultados nos pacientes randomizados (ITT) 

 

4.2.1 Características clínicas basais (ITT) 

 

 As características clínicas basais dos pacientes randomizados para 

tratamento com stent único vs. stent duplo encontram-se na tabela 4. De 

maneira geral, não houve diferenças significativas entre os grupos em 

relação a qualquer uma das variáveis, incluindo média das idades, 

prevalência de diabetes melito e infarto do miocárdio prévio.  
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Tabela 4. Características clínicas basais dos pacientes randomizados (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

Média das idades (DP) 63,4 (10,7) 59,7 (11,2) 0,23 

Sexo feminino 5 (18,5%) 8 (29,6%) 0,26 

Diabetes melito 11 (40,7%) 7 (25,9%) 0,19 

      Insulino dependente 4 (14,8%) 1 (3,7) 0,18 

HAS 23 (85,2%) 25 (92,6%) 0,33 

Dislipidemia 21 (77,8%) 16 (59,3%) 0,12 

História de tabagismo 18 (66,7%) 18 (66,7%) >0,99 

      Tabagismo atual 5 (18,5%) 6 (22,2%) 0,50 

Infarto do miocárdio prévio 17 (63,0%) 16 (59,3%) 0,50 

      <30 dias 4 (15,4%) 6 (22,2%) 0,39 

ICP prévia 9 (33,3%) 6 (22,2%) 0,27 

CRM prévia 1 (3,7%) 0 (0%) 0,50 

História familiar de DAC 14 (51,9%) 17 (62,3%) 0,29 

História de ICC 2 (7,4%) 4 (14,8%) 0,33 

AVE prévio 2 (7,4%) 1 (3,7%) 0,50 

Insuficiência renal* 4 (14,8%) 3 (11,1%) 0,50 

Sedentarismo 15 (55,6%) 17 (62,3%) 0,39 

Obesidade† 10 (37,0%) 11 (40,7%) 0,50 

IMC [média (DP)] 27,9 (4,3) 28,1 (4,2) 0,89 
*
Definida como valor de creatinina sérica basal ≥1,5 mg/dL. 

†Definida por IMC ≥ 30 kg/m2. AVE = acidente vascular 
encefálico; CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; DAC = doença arterial coronária; DP = desvio 
padrão; HAS = hipertensão arterial sistêmica; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; ICP = intervenção coronária 
percutânea; IMC = índice de massa corpórea.  
 

 Similarmente, não houve diferenças significantes entre os grupos em 

relação a apresentação clínica, sendo que a maioria do pacientes 

apresentou-se com quadro clínico de angina estável (tabela 5).  
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Tabela 5. Apresentação clínica (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

Angina estável* 10 (37%) 12 (44,4%) 0,39 

      Classe I 0 0 - 

      Classe II 6 7 - 

      Classe III 3 4 - 

      Classe IV 1 1 - 

Angina instável† 7 (25,9%) 7 (25,9%) >0,99 

      Tipo IIB 2 3 - 

      Tipo IIC 1 0 - 

      Tipo IIIB 3 1 - 

      Tipo IIIC 1 3 - 

Isquemia silenciosa 10 (37,0%) 8 (29,6%) 0,32 
*
Classificação da Canadian Cardiovascular Society.80 †Classificação de Braunwald.81 

 

 Adicionalmente, o uso de terapia medicamentosa oral previamente ao 

procedimento índice foi semelhante nos dois grupos (tabela 6).  

 

Tabela 6. Terapia medicamentosa oral pré-procedimento (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

Beta bloqueador 23 (85,2%) 25 (92,6%) 0,33 

IECA/ARA II 25 (92,6%) 27 (100%) 0,15 

Estatina 23 (85,2%) 21 (77,8%) 0,36 

Bloqueador do canal de 

cálcio 

4 (14,8%) 6 (22,2%) 0,36 

Nitrato 10 (37%) 15 (55,6%) 0,14 

Diurético 13 (48,1%) 9 (33,3%) 0,20 

Terapia antiplaquetária     

      Aspirina 27 (100%) 27 (100%) >0,99 

      Clopidogrel 24 (88,9%) 24 (88,9%) >0,99 

      Ticlpidina 3 (11,1%) 3 (11,1%) >0,99 
ARA II = antagonista do receptor de angiotensina II; IECA = inibidor da enzima conversora de angiotensina. 
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4.2.2 Características angiográficas (ITT) 

 

 A tabela 7 apresenta os dados angiográficos basais. No geral, não 

foram observadas diferenças significantes entre os grupos. Todas as lesões 

apresentavam comprometimento significativo dos dois ramos (lesão de 

bifurcação verdadeira), sendo que o tipo de lesão, reportada pela 

classificação de Medina,39 foi semelhante nos dois grupos.  

 

Tabela 7. Características angiográficas pré-procedimento (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

Extensão da DAC    

      Uniarterial 14 (51,8%) 13 (48,2%) 0,50 

      Biarterial 11 (40,7%) 10 (37,0%) 0,50 

      Triarterial 2 (7,4%) 4 (14,8%) 0,39 

Segmento coronário envolvido    

      Proximal 16 (59,3%) 19 (70,4%) 0,39 

      Médio 9 (33,3%) 6 (22,2%) 0,36 

      Distal 2 (7,4%) 2 (7,4%) >0,99 

Classificação de Medina
39    

      1,1,1 16 (59,3%) 15 (55,6%) 0,50 

      1,0,1 2 (7,4%) 2 (7,4%) >0,99 

      0,1,1 9 (33,3%) 10 (37,0%) 0,50 

FEVE >50% 14 (51,9%) 20 (74,1%) 0,09 
DAC = doença arteria coronária. FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo. 

 

 A grande maioria das lesões de bifurcação envolviam a artéria 

coronária descendente anterior e o ramo diagonal (fig. 32). 
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Figura 32. Vaso-alvo (ITT). CD = coronária direita; Cx = (artéria coronária) circunflexa; DA 
= (artéria coronária) descendente anterior. 
 

 As características angiográficas do VP e do RL encontram-se na 

tabelas 8 e 9, respectivamente. No geral, não foi observada a presença de 

ectasia ou flap intimal nos vasos de ambos os grupos e a maioria da lesões 

eram do tipo C. Em um paciente alocado no grupo stent duplo, o VP da 

lesão de bifurcação apresentava suboclusão com fluxo anterógrado TIMI 1. 

Nesse caso, observou-se a presença de circulação colateral contralateral a 

partir da coronária direita de grau 3 pela classificação de Rentrop.94 
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Tabela 8. Morfologia do vaso principal (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

VASO PRINCIPAL    

Irregularidade 7 (25,9%) 4 (14,8%) 0,25 

Excentricidade 17 (63,0%) 18 (66,7%) 0,50 

Calcificação 20 (74,1%) 18 (66,7%) 0,38 

      Leve 3 (11,1%) 6 (22,2%) 0,27 

      Moderada       7 (25,9%) 6 (22,2%) 0,50 

      Importante 10 (37%) 6 (22,2%) 0,19 

Úlcera 4 (14,8%) 3 (11,1%) 0,50 

Trombo 1 (3,7%) 0 (0%) 0,50 

Tortuosidade significativa* 1 (3,7%) 0 (0%) 0,50 

Ângulo 45 - 90o 3 (11,1%) 0 (0%) 0,12 

Ângulo > 90o 0 (0%) 0 (0%) - 

Aneurisma 0 (0%) 1 (3,7%) 0,50 

Tipo de lesão (ACC/AHA)†    

      A 0 (0%) 0 (0%) - 

      B1 4 (14,8%) 4 (14,8%) >0,99 

      B2 10 (37,0%) 9 (33,3%) 0,78 

      C 13 (48,1%) 14 (51,9%) 0,79 

Fluxo TIMI     

      Grau 0 0 (0%) 0 (0%) - 

      Grau 1 0 (0%) 1 (3,7%) 0,50 

      Grau 2 0 (0%) 1 (3,7%) 0,50 

      Grau 3 27 (100%) 25 (92,6%) 0,25 
*Tortuosidade do segmento proximal a bifurcação. †Exclui a presença de ramo lateral por se tratar de lesão de 
bifurcação. ACC = American College of Cardiology; AHA = American Heart Association; TIMI = Thrombolysis In 
Myocardial Infarction. 
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Tabela 9. Morfologia do ramo lateral (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

RAMO LATERAL    

Irregularidade 2 (7,4%) 1 (3,7%) 0,50 

Excentricidade 10 (37,0%) 12 (44,4%) 0,39 

Calcificação 16 (59,3%) 15 (55,6%) 0,50 

      Leve 5 (18,5%) 4 (14,8%) 0,72 

      Moderada       6 (22,2%) 9 (33,3%) 0,27 

      Importante  5 (18,5%) 2 (7,4%) 0,21 

Úlcera 1 (3,7%) 0 (0%) 0,50 

Trombo 0 (0%) 0 (0%) - 

Ângulo 45-90o 0 (0%) 0 (0%) - 

Aneurisma 0 (0%) 0 (0%) - 

Tipo de lesão (ACC/AHA)*    

      A 11 (40,7%) 4 (14,8%) 0,03 

      B1 4 (14,8%) 14 (51,9%) 0,004 

      B2 10 (37,0%) 8 (29,6%) 0,56 

      C 2 (7,4%) 1 (3,7%) 0,55 

Fluxo TIMI     

      Grau 0 0 (0%) 0 (0%) - 

      Grau 1 0 (0%) 0 (0%) - 

      Grau 2 0 (0%) 0 (0%) - 

      Grau 3 27 (100%) 27 (100%) >0,99 
*Exclui a presença de ramo lateral por se tratar de lesão de bifurcação. ACC = American College of Cardiology; 
AHA = American Heart Association; TIMI = Thrombolysis In Myocardial Infarction. 
 

4.2.3 Procedimento (ITT) 

 

 Durante o procedimento, o inibidor da glicoproteína IIb/IIIa foi 

administrado em cerca de 18,5% (5/27)  dos pacientes no grupo stent único 

vs. 7,1% (2/27) no grupo stent duplo, p = 0,21. Os dados do procedimento 

são mostrados na tabela 10. Durante a realização de pós-dilatação 

individual, o diâmetro do cateter-balão utilizado no vaso principal era 
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significantemente maior no grupo stent único vs. grupo stent duplo; no 

entanto, o diâmetro do cateter-balão utilizado no ramo lateral, juntamente 

com a pressão de insuflação do balão, foram significantemente maiores no 

grupo stent duplo vs. grupo stent único (fig. 33). 

 

 

Figura 33. Gráfico de blox plot avaliando o diâmetro do cateter-balão e a pressão durante 
pós-dilatação do RL (ITT).  
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Tabela 10. Dados do procedimento (ITT). 

VASO PRINCIPAL Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

Variáveis  Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

Pré-dilatação    

      Vaso principal 15 (55,6%) 20 (74,1%) 0,15 

            Diâmetro do balão (mm)       2,43 (0,32) 2,35 (0,33) 0,43 

            Pressão (atm) 12,0 (3,55) 11,6 (4,68) 0,56 

      Ramo lateral 27 (100%) 27 (100%) >0,99 

            Diâmetro do balão (mm)       2,30 (0,29) 2,35 (0,30) 0,51 

            Pressão (atm) 9,30 (2,69) 9,59 (3,90) 0,92 

Extensão nominal do stent (mm)    

      Vaso principal 22,33 (5,68) 21,11 (5,70) 0,36 

      Ramo lateral 15,20 (5,72) 13,70 (4,36) 0,56 

Diâmetro nominal do stent (mm)    

      Vaso principal 3,13 (0,30) 3,13 (0,35) 0,89 

      Ramo lateral 2,60 (0,22) 2,61 (0,25) 0,97 

Pressão de liberação do stent (atm)    

      Vaso principal 9,74 (2,93) 10,14 (3,53) 0,77 

      Ramo lateral 9,60 (1,67) 9,07 (2,39) 0,64 

Pós-dilatação individual    

      Vaso principal 27 (100%) 26 (96,3%) 0,22 

            Diâmetro do balão (mm)       3,35 (0,33) 3,10 (0,40) 0,02 

            Pressão (atm) 18,04 (3,49) 18,85 (3,56) 0,44 

      Ramo lateral 24 (88,9%) 27 (100%)  

            Diâmetro do balão (mm)       2,38 (0,30) 2,65 (0,27) 0,002 

            Pressão (atm) 13,25 (3,58) 16,74 (2,30) <0,001 

Pós-dilatação com kissing-balloon 25 (92,6%) 27 (100%)  

      Diâmetro do balão (mm)    

            Vaso principal 3,30 (0,32) 3,11 (0,40) 0,07 

            Ramo lateral 2,38 (0,30) 2,65 (0,27) 0,002 

      Pressão (atm)    

            Vaso principal  8,72 (2,78) 8,48 (2,72) 0,71 

            Ramo lateral  9,08 (4,08) 8,52 (2,85) 0,91 
Valores quantitativos são expressos como média e desvio padrão (DP).  
  

 As complicações angiográficas são mostradas na tabela 11. 
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Tabela 11. Complicações angiográficas periprocedimento (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

VASO PRINCIPAL    

Fluxo TIMI < 3 2 (7,4%) 1 (3,7%) 0,50 

Espasmo 0 (0%) 0 (0%) - 

No reflow  1 (3,7%) 0 (0%) 0,50 

Fechamento abrupto do vaso 0 (0%) 0 (0%) - 

Embolização distal 0 (0%) 0 (0%) - 

Trombo 0 (0%) 0 (0%) - 

Perfuração 0 (0%) 0 (0%) - 

Disseção* 5 (18,5%) 3 (11,1%) 0,64 

      Tipo A 1 0 - 

      Tipo B 3 1 - 

      Tipo C 1 0 - 

      Tipo D 0 2 - 

      Tipo E 0 0 - 

      Tipo F 0 0 - 

RAMO LATERAL    

Fluxo TIMI < 3 4 (14,8%) 2 (7,4%) 0,32 

Espasmo 3 (11,1%) 2 (7,4%) 0,50 

No reflow   0 (0%)  0 (0%) - 

Fechamento abrupto do vaso 1 (3,7%) 0 (0%) 0,50 

Embolização distal 0 (0%) 0 (0%) - 

Trombo 1 (3,7%) 0 (0%) 0,50 

Perfuração 0 (0%) 0 (0%) - 

Disseção* 4 (14,8%) 1 (3,7%) 0,23 

      Tipo A 1 1 - 

      Tipo B 0 0 - 

      Tipo C 2 0 - 

      Tipo D 1 0 - 

      Tipo E 0 0 - 

      Tipo F 0 0 - 
*Definida de acordo com a classificação da NHLBI dos Estados Unidos. 
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 No grupo stent único, cerca de 6 pacientes, representando 22,2% dos 

casos, apresentaram comprometimento ou resultado angiográfico subótimo 

no RL, necessitando implantar um stent adicional. No entanto, tal 

procedimento só foi possível em 5 das 6 lesões, uma vez que, em um dos 

casos, houve comprometimento do RL com oclusão após o implante do 

stent no VP, a qual persistiu a despeito de inúmeras tentativas de 

recruzamento do RL com uma terceira corda-guia após otimização da 

expansão no segmento proximal da bifurcação pela técnica de POT. Dessa 

forma, a taxa de cruzamento com a estratégia provisinoal foi de 18,5%. A 

fig. 34 apresenta as técnicas de implante de stent usadas nos dois grupos.  

 

Figura 34. Técnicas de implante de stent nos grupos randomizados (ITT). *Número de 
lesões tratadas pela técnica provisional sem necessidade de implante de stent adicinoal no 
RL. 
 

 A média e desvio padrão (DP) do número de stents implantados por 

paciente foi 1,52 (0,64) no grupo stent único vs. 2,37 (0,56) (p < 0,001). A 

razão balão-artéria no VP era semelhante nos dois grupos: 1,17 (0,13) vs. 

1,14 (0,15) (p = 0,44); já no RL, esse índice foi maior no grupo stent duplo 
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vs. stent único: 1,21 (0,21) vs. 1,09 (0,17), p = 0,03. O sucesso angiográfico 

foi 96,3% no grupo stent único (um paciente apresentou oclusão do RL ao 

final do procedimento) vs. 100% no grupo stent duplo (p = 0,92) e o sucesso 

técnico foi signicantemente menor no grupo stent único (85,2% vs. 100%, p 

= 0,01). Em relação ao volume total de contraste utilizado durante o 

procedimento, não observou-se diferença significante entre os dois grupos, 

incluindo 194,60 (58,20) ml no grupo stent único vs. 205,77 (75,04) ml no 

grupo stent duplo (p = 0,67). 

 

4.2.3.1 Evolução intrahospitalar (ITT)   

 

 Na evolução intrahospital, não ocorreram óbito ou trombose de stent 

em ambos os grupos e a incidência de infarto do miocárdio 

periprocedimento foi 7,4% (2/27) no grupo stent único (um infarto do 

miocárdio com onda Q e outro sem onda Q) vs. 14,8% (4/27) no grupo stent 

duplo (todos infartos do miocárdio sem onda Q). Adicionalmente, um 

paciente no grupo stent único teve sangramento importante associado a 

utilização de inibidor da glicoproteína IIb/IIIa. Dessa forma, o sucesso do 

procedimento foi 88,9% no grupo stent único vs. 85,2% no grupo stent duplo 

(p = 0,16). Mesmo assim, as médias de tempo de hospitalização foram 

semelhantes nos dois grupos: 1,41 (1,15) dias no grupo stent único vs. 1,26 

(0,59) dias no grupo stent duplo (p = 0,83). Na alta hospital, todos pacientes 

foram prescritos para terapia antiplaquetária dupla com aspirina e 

clopidogrel por 12 meses.  
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4.2.4 Angiografia coronária quantitativa (ITT) 

 

 Os achados da análise de ACQ pré-procedimento demonstraram 

semelhança entre os grupos (tabela 12).  

Tabela 12. ACQ pré-procedimento (ITT). 

 Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

VASO PRINCIPAL    

Extensão da lesão (mm) 21,19 [15,31, 28,00] 20,98 [15,16, 27,0] 0,84 

DRV (mm) 2,97 [2,78, 3,19] 2,91 [2,73, 3,18] 0,84 

DML (mm) 0,85 [0,63, 0,91] 0,75 [0,39, 0,96] 0,30 

% DE (%) 70,6 [60,0, 82,5] 75,0 [69,4, 87,9] 0,30 

Análise segmentar    

Vaso principal proximal    

      DRV proximal (mm) 3,44 [3,25, 3,69] 3,35 [3,08, 3,75] 0,81 

      DML (mm)  1,35 [0,86, 2,67] 1,97 [1,27, 2,61] 0,35 

      % DE (%) 56,0 [26,6, 78,8] 42,0 [24,1, 59,6] 0,45 

Vaso principal distal    

      DRV distal (mm) 2,50 [2,31, 2,67] 2,46 [2,29, 2,70] 0,95 

      DML (mm)  0,91 [0,78, 1,53] 0,80 [0,52, 1,14] 0,03 

      % DE (%) 60,4 [40,9, 70,7] 66,4 [55,2, 79,8] 0,03 

RAMO LATERAL    

      Extensão da lesão (mm) 8,02 [6,95, 10,22] 8,13 [6,50, 12,0] 0,96 

      DRV interpolado (mm) 2,68 [2,25, 2,97] 2,55 [2,31, 2,86] 0,73 

      DRV distal (mm) 2,28 [1,92, 2,42] 2,32 [2,03, 2,59] 0,11 

      DML (mm) 0,85 [0,63, 0,91] 0,67 [0,39, 0,91] 0,35 

      % DE (%) 75,0 [67,9, 80,0] 75,9 [60,1, 85,4] 0,58 
DE = diâmetro de estenose; DML = diâmetro mínimo do lúmen; DRV = diâmetro de referência do vaso; GI = ganho 
imediato; RL = ramo lateral; VP = vaso principal.  
  

 No pós-procedimento, os resultados eram similares no VP (tabela 

13), no entanto, o RL tratado com stent obteve maior DML e menor 

estenose residual vs. RL sem stent (tabela 14). 
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Tabela 13. ACQ do vaso principal no pós-procedimento (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

VASO PRINCIPAL    

DRV proximal (mm) 3,37 [3,12, 3,58] 3,48 [3,17, 3,68] 0,61 

DRV distal (mm) 2,58 [2,31, 2,93] 2,66 [2,47, 2,87] 0,51 

Análise segmentar    

Análise intra-segmento (seg. 13)    

      DML (mm) 2,43 [2,29, 2,60] 2,52 [2,30, 2,70] 0,96 

      % DE (%) 15,6 [9,3, 22,2] 16,3 [13,9, 24,9] 0,48 

      GI (mm) 1,79 [1,44, 1,99] 1,79 [1,41, 2,17] 0,92 

Análise intra-stent (seg. 12)          

      DML (mm) 2,68 [2,55, 2,98] 2,68 [2,43, 2,88] 0,79 

      % DE (%) 18,5 [8,4, 21,4] 16,3 [12,2, 20,2] 0,86 

      GI (mm) 1,96 [1,70, 2,29] 1,95 [1,64, 2,30] 0,84 

Intra-stent proximal (seg. 2)    

      DML (mm) 3,09 [2,89, 3,23] 2,96 [2,53, 3,30] 0,54 

      % DE (%) 9,3 [7,5, 15,2] 12,5 [7,9, 18,7] 0,49 

      GI (mm) 1,25 [0,36, 2,17] 1,22 [0,65, 1,80] 0,39 

Intra-stent distal (seg. 3)    

      DML (mm) 2,68 [2,52, 2,98] 2,71 [2,46, 2,95] 0,97 

      % DE (%) 10,3 [7,3, 18,4] 14,5 [9,6, 18,6] 0,31 

      GI (mm) 1,67 [1,29, 2,02] 1,89 [1,57, 2,19] 0,11 

Óstio 5 mm do VP distal (seg. 7)     

      DML (mm) 3,00 [2,71, 3,19] 2,84 [2,53, 3,11] 0,44 

      % DE (%) 7,7 [6,4, 13,2] 11,5 [7,4, 15,8] 0,16 

Borda 5 mm proxmial (seg. 1)    

      DML (mm) 3,21 [2,96, 3,42] 3,26 [3,12, 3,53] 0,23 

      % DE (%) 4,2 [2,7, 8,0] 4,0 [1,0, 7,3] 0,58 

Borda 5 mm distal (seg. 4)    

      DML (mm) 2,46 [2,31, 2,73] 2,58 [2,35, 2,71] 0,89 

      % DE (%) 7,0 [4,3, 9,1] 6,9 [3,2, 12,6] 0,45 
DE = diâmetro de estenose; DML = diâmetro mínimo do lúmen; DRV = diâmetro de referência do vaso; GI = ganho 
imediato; RL = ramo lateral; VP = vaso principal.  
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Tabela 14. ACQ do ramo lateral no pós-procedimento (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

RAMO LATERAL    

DRV interpolado (mm) 2,39 [2,18, 2,86] 2,64 [2,47, 3,13] 0,01 

DRV distal (mm) 2,19 [1,96, 2,38] 2,40 [2,20, 2,51] 0,02 

Análise segmentar    

Análise intra-segmento (seg. 11)    

      DML (mm) 1,63 [1,44, 2,01] 2,14 [1,93, 2,32] <0,001 

      % DE (%) 35,2 [18,2, 46,1] 19,7 [10,2, 31,7] 0,01 

      GI (mm) 0,96 [0,56, 1,37] 1,43 [1,09, 1,86] 0,01 

Análise intra-stent (seg. 5)       (n=5)   

      DLM (mm) 2,15 [2,04, 2,16] 2,33 [2,02, 2,58] 0,20 

      % DE (%) 16,1 [14,9, 19,4] 19,3 [9,0, 26,6] 0,84 

      GI (mm) 1,42 [1,37, 1,80] 1,66 [1,36, 2,06] 0,29 

Óstio 5 mm (seg. 8)     

      DLM (mm) 1,54 [1,36, 1,97] 2,33 [2,26, 2,61] <0,001 

      % DE (%) 37,7 [24,5, 46,6] 15,8 [8,0, 21,9] <0,001 

      GI (mm) 0,85 [0,51, 1,14] 1,84 [1,39, 2,01] <0,001 

Borda 5 mm distal (seg. 6) (n=5)    

      DLM (mm) 2,03 [2,02, 2,13] 2,14 [2,01, 2,34] 0,83 

      % DE (%) 8,6 [2,2, 14,4] 8,4 [4,8, 11,7] 0,85 

DE = diâmetro de estenose; DML = diâmetro mínimo do lúmen; DRV = diâmetro de 
referência do vaso; GI = ganho imediato; RL = ramo lateral; VP = vaso principal.  
 

 O seguimento angiográfico de 9 meses foi realizado em 88,9% 

(48/54) dos pacientes, incluindo 85,2% (23/27) no grupo stent único vs. 

92,6% (25/27) no grupo stent duplo. Os resultados da análise de ACQ 

segmentar e subsegmentar no VP e no RL são mostrados nas tabelas 15 e 

16, respectivamente. O VP do grupo stent duplo apresentou menor DML e 

maior PTL e percentual de estenose comparado ao grupo stent único. 
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Tabela 15. ACQ do vaso principal no seguimento de 9 meses (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados com 

seguimento angiográfico (n = 48) 

Valor de p 

 Stent único 

(n = 23) 

Stent duplo 

(n = 25) 

 

VASO PRINCIPAL    

DRV proximal (mm) 3,29 [2,97, 3,65] 3,32 [2,86, 3,48] 0,87 

DRV distal (mm) 2,55 [2,21, 2,70] 2,63 [2,25, 2,75] 0,93 

Análise segmentar    

Análise intra-segmento (seg. 13)    

      DML (mm) 2,32 [2,03, 2,63] 2,30 [1,92, 2,48] 0,02 

      % DE (%) 20,8 [12,4, 28,6] 24,5 [19,7, 34,9] 0,03 

      PTL (mm) 0,25 [0,04, 0,40] 0,25 [0,10, 0,72] 0,07 

Análise intra-stent (seg. 12)          

      DLM (mm) 2,57 [2,41, 2,84] 2,40 [1,99, 2,68] 0,02 

      % DE (%) 11,8 [7,2, 22,4] 21,1 [17,0, 28,1] 0,009 

      PTL (mm) 0,15 [0,02, 0,20] 0,27 [0,03, 0,67] 0,004 

Intra-stent proximal (seg. 2)    

      DLM (mm) 2,86 [2,66, 3,16] 2,57 [2,41, 3,00] 0,05 

      % DE (%) 10,2 [6,3, 18,1] 17,8 [8,8, 21,8] 0,06 

      PTL (mm) 0,14 [-0,07, 0,26] 0,19 [0,03, 0,47] 0,08 

Intra-stent distal (seg. 3)    

      DLM (mm) 2,59 [2,37, 2,84] 2,39 [1,99, 2,77] 0,001 

      % DE (%) 9,2 [4,7, 14,2] 20,6 [16,6, 26,6] <0,001 

      PTL (mm) 0,13 [-0,02, 0,19] 0,27 [0,01, 0,72] 0,003 

Óstio 5 mm do VP distal (seg. 7)     

      DLM (mm) 2,75 [2,43, 3,06] 2,53 [2,20, 2,84] 0,03 

      % DE (%) 8,5 [4,6, 11,2] 16,6 [8,2, 12,0] 0,006 

      PTL (mm) 0,17 [-0,06, 0,31] 0,26 [-0,04, 0,72] 0,06 

Borda 5 mm proximaal (seg. 1)    

      DLM (mm) 2,88 [2,72, 3,28] 2,89 [2,33, 3,21] 0,04 

      % DE (%) 5,3 [3,2, 9,7] 15,5 [2,7, 19,5] 0,01 

      PTL (mm) 0,23 [0,05, 0,39] 0,40 [0,22, 0,73] 0,04 

Borda 5 mm distal (seg. 4)    

      DLM (mm) 2,38 [2,07, 2,69] 2,43 [2,23, 2,60] 0,58 

      % DE (%) 7,8 [4,9, 11,8] 7,0 [2,0, 11,0] 0,98 

      PTL (mm) 0,25 [0,11, 0,43] 0,16 [-0,12, 0,28] 0,34 
DE = diâmetro de estenose; DML = diâmetro mínimo do lúmen; DRV = diâmetro de referência do vaso; PTL = 
perda tardia do lúmen; RL = ramo lateral; VP = vaso principal.  
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Tabela 16. ACQ do ramo lateral no seguimento de 9 meses (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados com 

seguimento angiográfico (n = 48) 

Valor de p 

 Stent único 

(n = 23) 

Stent duplo 

(n = 25) 

 

RAMO LATERAL    

DRV interpolado (mm) 2,40 [2,13, 2,62] 2,62 [2,40, 2,82] 0,03 

DRV distal (mm) 2,14 [1,99, 2,33] 2,22 [2,06, 2,47]  

Análise segmentar    

Análise intra-segmento (seg. 11)    

      DML (mm) 1,44 [1,18, 1,74] 1,93 [1,56, 2,24]  

      % DE (%) 34,5 [23,7, 46,3] 33,3 [20,3, 37,9] 0,08 

      PTL (mm) 0,15 [-0,07, 0,61] 0,18 [0,00, 0,48] 0,88 

Análise intra-stent (seg. 5)       (n=5)   

      DLM (mm) 1,83 [1,74, 1,95] 2,07 [1,62, 2,29]  

      % DE (%) 23,2 [14,1, 24,5] 30,9 [20,3, 37,9] 0,24 

      PTL (mm) 0,21 [0,21, 0,62] 0,29 [0,18, 0,69] 0,75 

Óstio 5 mm (seg. 8)     

      DLM (mm) 1,47 [1,19, 1,78] 2,16 [1,66, 2,36] 0,02 

      % DE (%) 34,4 [23,1, 46,2] 25,8 [19,7, 36,5] 0,07 

      PTL (mm) 0,14 [-0,07, 0,46] 0,25 [0,11, 0,63] 0,53 

Borda 5 mm distal (seg. 6) (n=5)    

      DLM (mm) 1,92 [1,79, 1,99] 2,09 [1,79, 2,34]  

      % DE (%) 9,1 [3,6, 14,5] 6,6 [4,9, 9,7] 0,87 

      PTL (mm) 0,22 [0,17, 0,25] 0,15 [-0,08, 0,29] 0,46 
DE = diâmetro de estenose; DML = diâmetro mínimo do lúmen; DRV = diâmetro de referência do vaso; PTL = 
perda tardia do lúmen; RL = ramo lateral; VP = vaso principal.  
 

 As médias de perda tardia do lúmen foram comparáveis em todos os 

segmentos e subsegmentos analisados, incluindo o óstio do RL. A fig. 35 

ilustra os resultados de perda tardia do lúmen nas regiões de interesse das 

lesões de bifurcação.  
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Figura 35. Perda tardia do lúmen aos 9 meses. PTL nos vários segmentos e subsegmentos 
das lesões de bifurcação tratadas com stent único vs. stent duplo (ITT). ITT = intenção de 
tratamento; PTL = perda tardia do lúmen; RL = ramo lateral; VP = vaso principal. 
 

 A comparação dos índices de PTL nos segmentos proximal e distal 

do VP e no RL é mostrada na fig. 36.  
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Figura 36. Comparação do índice de PTL (ITT). Comparação dos valores nos segmentos 
do VP proximal: 0,06 [-0,06, 0,12] vs. 0,11 [-0,05 vs. 0,27]; VP distal: 0,10 [-0,05, 0,17] vs. 
0,13 [0,00, 0,31]; RL: 0,12 [-0,06, 0,56] vs. 0.13 [0,00, 0,36], para os grupos stent único vs. 
stent duplo, respectivamente. ITT = intenção de tratamento; PTL = perda tardia do lúmen; 
RL = ramo lateral; VP = vaso principal. 
 

 Em relação ao ganho líquido, não observou-se diferença significante 

entres os grupos stent único vs. stent duplo na análise do VP, seja no 

segmento proximal ou distal. No entanto, o RL do grupo stent duplo 

apresentou ganho significantemente maior que o RL do grupo stent único 

(fig.37).  
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Figura 37. Comparação do ganho líquido (ITT). Comparação dos valores nos segmentos 
do VP proximal: 1,16 [0,43, 1,91] vs. 1,12 [0,59 vs. 1,65]; VP distal: 1,59 [1,31, 1,83] vs. 
1,54 [1,26, 1,96]; RL: 0,81 [0,63, 0,76] vs. 1,12 [0,80, 1,59], para os grupos stent único vs. 
stent duplo, respectivamente. ITT = intenção de tratamento; PTL = perda tardia do lúmen; 
RL = ramo lateral; VP = vaso principal. 
 

 As taxas de reestenose binária angiográfica para a lesão de 

bifurcação foram 21,7% (5/23) no grupo stent único vs. 12% (3/25) no grupo 

stent duplo, p = 0,36. No geral, não foi observada reestenose intra-stent no 

VP em ambos os grupos, e apenas um casos de reestonse envolvendo o RL 

no grupo stent duplo. A fig. 38 ilustra a recorrência angiográfica na:lesão de 

bifurcação, VP e RL.  
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 Figura 38. Taxas de reestenose no seguimento de 9 meses (ITT). 

 

 As taxas de reestenose de acordo com a localização são mostradas 

na tabela 17. 

Tabela 17. Reestenose binária angiográfica aos 9 meses (ITT). 

Reestenose binária aos 9 meses Pacientes randomizados com 

seguimento angiográfico (n = 48) 

Valor de p 

  Stent único 

(n = 23) 

Stent duplo 

(n = 25) 

 

VASO PRINCIPAL    

Análise intra-segmento* (seg. 13) 1 (4,4%) 2 (8%) 0,60 

Análise intra-stent (seg. 12) 0 (0%) 0 (0%) - 

Borda proximal (seg. 1) 1 (4,4%) 2 (8%) 0,60 

Borda distal (seg. 4) 0 (0%) 0 (0%) - 

RAMO LATERAL    

Análise intra-segmento* (seg. 11) 5 (21,7%) 1 (4%) 0,06 

Análise intra-stent (seg. 5) 0 (0%) 1 (4%) 0,23 

Borda distal (seg. 6) 0 (0%) 0 (0%) - 
*A análise intra-segmento envolve a análise intra-stent e a(s) análise(s) da(s) borda(s).   
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 A localização da reestenose dentro dos segmentos da lesão de 

bifurcação é mostrada na fig. 39. 

 

 

 

Figura 39. Localização da reestenose de acordo com o gupo alocado (ITT). 
  

 

 No grupo stent único, um paciente desenvolveu reestenose na borda 

proximal do stent e no óstio do RL, os outros casos envolveram apenas o 

óstio do RL tratado com balão apenas. No grupo stent duplo, o único caso 

de reestenose do RL ocorreu em lesão tratada com a técnica de V. Do total 

de nove reestenoses, sete eram focais (< 10 mm), uma era difusa (≥ 10 

mm) e uma era oclusiva. Em relação a localização da reestenose, cerca de 

66,7% foram encontradas no óstio do RL, como exemplificado pela figura. 

Adicionalmente, as lesões reestenóticas foram descritas de acordo com a 

sua morfologia pela classificação de Mehran (tabela 18).    
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Tabela 18. Tipos de reestenose. 

 Pacientes randomizados com reestenose aos 9 

meses (n = 9) 

Número de reestenoses Stent único 

(n = 6) 

Stent duplo 

(n = 3) 

Cassificação de Mehran   

Tipo I   

      A 0 0 

      B 3* 2 

      C 0 1 

      D 1* 0 

Tipo II 0 0 

Tipo III 1* 0 

Tipo IV 1* 0 
*Incluiu segmento do óstio do RL. 
 

4.2.5 Análise de ultrassom intracoronário (ITT)  

  

 A análise de ultrassom pré-procedimento no VP foi realizada em  

77,8% (21/27) no grupo stent único vs. 63% (17/27) no grupo stent duplo 

(tabela). De maneira geral, o AML foi encontrada em localização proximal ao 

ponto “zero” em 47,6% no grupo stent único vs. 41,2% no grupo stent duplo 

(p = 0,69). A análise de ultrassom pré-procedimento foi realizada no RL em  

81,5% (22/27) no grupo stent único vs. 70,4% (19/27) no grupo stent duplo. 

A tabela 19 mostra os achados morfológicos pelo ultrassom.  
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Tabela 19. Análise ultrassonográfica morfológica pré-procedimento (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados  Valor de p 

 Stent único Stent duplo  

VASO PRINCIPAL (n = 21) (n = 17)  

Tipo de placa    

      Lipídica 4 (19,1%) 2 (11,8%) 0,54 

      Fibrótica 2 (9,5%) 3 (17,7%) 0,46 

      Calcificada 2 (9,5%) 0 (0%) 0,12 

      Mista 13 (61,9%) 12 (70,6%) 0,58 

            Fibrolipídica 1 (4,7%) 2 (11,8%) 0,43 

            Fibrocalcificada 12 (57,1%) 10 (58,8%) 0,92 

Arco de cálcio     

      <90o 4 (19,1%) 6 (35,3%) 0,26 

      90 - 180O 7 (33,3%) 2 (11,8%) 0,12 

      > 180O 3 (14,3%) 2 (11,8%) 0,46 

Excentricidade 11 (52,4%) 10 (58,8%) 0,12 

Núcleo lipídico 7 (33,3%) 6 (35,3%) 0,90 

Placa rota 1 (4,7%) 2 (11,8%) 0,43 

RAMO LATERAL (n = 22) (n = 19)  

Tipo de placa    

      Lipídica 6 (27,3%) 4 (21,1%) 0,64 

      Fibrótica 0 (0%) 0 (0%) - 

      Calcificada 4 (18,2%) 1 (5,3%) 0,26 

      Mista 12 (54,6%) 14 (73,7%) 0,21 

            Fibrolipídica 1 (4,6%) 3 (15,8%) 0,23 

            Fibrocalcificada 11 (50%) 11 (57,9%) 0,61 

Arco de cálcio     

      <90o 12 (54,6%) 5 (26,3%) 0,07 

      90 - 180O 2 (9,1%) 6 (31,6%) 0,07 

      > 180O 1 (4,6%) 1 (5,3%) 0,92 

Excentricidade 14 (6,4%) 15 (79,0%) 0,28 

Núcleo lipídico 4 (18,2%) 3 (15,8%) 0,84 

Placa rota 2 (9,1%) 3 (15,8%) 0,51 
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 Na análise quantitativa, tanto o VP quanto o RL apresentaram 

similaridade comparando o grupo stent único vs. stent duplo. A tabela 20 

mostra os resultados no VP. 

 

Tabela 20. Análise ultrassonográfica quantitativa do VP no pré-procedimento (ITT). 

VASO PRINCIPAL Pacientes randomizados (n = 38) Valor de p 

Variáveis  Stent único 

(n = 21) 

Stent duplo 

(n = 17) 

 

Referência proximal    

      AMEE (mm2) 16,58 (5,10) 17,40 (4,35) 0,60 

      AML (mm2) 10,59 (2,67) 10,91 (3,12) 0,74 

Referência distal    

      AMEE (mm2) 9,95 (3,15) 11,02 (4,95) 0,45 

      AML (mm2) 6,70 (2,10) 6,78 (3,55) 0,94 

Local da AML    

      AMEE (mm2) 11,11 (3,87) 11,09 (4,63) 0,99 

      AML (mm2) 2,18 (0,72) 2,32 (0,72) 0,56 

      DML (mm) 1,51 (0,26) 1,63 (0,25) 0,16 

      AP (%) 78,5 (10,9) 75,7 (12,0) 0,46 

      IR 0,93 (0,35) 0,86 (0,20) 0,45 

      Distância do ponto “zero”
 -0,50 (3,73) 0,09 (4,19) 0,66 

Volume da carina (mm3)    
      Vaso  78,74 (23,25) 81,6 (26,0) 0,73 

      Placa + íntima 48,93 (21,89) 50,00 (17,67)  0,87 

      Lúmen 29,81 (12,17) 31,58 (18,29) 0,74 

Volume do óstio 5 mm distal (mm3)    
      Vaso  58,61 (22,22) 53,46 (18,01) 0,44 

      Placa + íntima 34,37 (18,81) 34,13 (16,45)  0,97 

      Lúmen 24,25 (10,36) 19,33 (6,62) 0,09 
AMEE = área da membrana elástica externa; AML = área mínima do lúmen; AP = acúmulo de placa; DML = 
diâmetro mínimo do lúmen; IR = índice de remodelamento. 
  

 A tabela 21 mostra os resultados da análise ultrassonográfica 

quantitativa pré-procedimento no RL. 
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Tabela 21. Análise ultrassonográfica quantitativa do RL no pré-procedimento (ITT). 

RAMO LATERAL Pacientes randomizados (n = 41) Valor de p 

Variáveis  Stent único 

(n = 22) 

Stent duplo 

(n = 19) 

 

Referência distal    

      AMEE (mm2) 8,77 (3,21) 8,48 (2,97) 0,77 

      AML (mm2) 6,32 (1,79) 6,00 (1,67) 0,56 

Local da AML    

      AMEE (mm2) 6,74 (2,27) 6,66 (1,69) 0,90 

      AML (mm2) 2,00 (0,78) 1,87 (0,49) 0,52 

      DML (mm) 1,45 (0,24)  1,41 (0,16) 0,53 

      AP (%) 68,6 (12,3) 71,8 (8,68) 0,34 

      IR 0,83 (0,28) 0,82 (0,24) 0,90 

      Distância do óstio (mm) 0,23 (0,57) 0,96 (1,79) 0,10 

Volume do óstio 5 mm (mm3)    
      Vaso 40,70 (11,82) 36,85 (12,66) 0,32 

      Placa + íntima 22,80 (8,17) 23,48 (10,78)  0,82 

      Lúmen 17,90 (6,93) 13,37 (3,76) 0,01 

AMEE = área da membrana elástica externa; AML = área mínima do lúmen; AP = acúmulo 
de placa; DML = diâmetro mínimo do lúmen; IR = índice de remodelamento. 
 

 No pós-procedimento, a análise de ultrassom foi realizada no VP em 

85,2% (23/27) vs. 81,5% (22/27) e no RL em 96,3% (26/27) (uma lesão 

apresentou oclusão do RL durante o procedimento índice) vs. 100% (27/27), 

para os grupos stent único vs. stent duplo, respectivamente. O desfecho 

primário de área mínima do lúmen no óstio do RL ao final do procedimento 

demonstrou superioridade do grupo stent duplo sobre o grupo stent único. A 

tabela 22 apresenta as análises quantitativas pós-procedimento do VP e do 

RL. 
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Tabela 22. Análise ultrassonográfica quantitativa no pós-procedimento (ITT). 

Variáveis Pacientes randomizados  Valor de p 

 Stent único Stent duplo  

VASO PRINCIPAL (n = 23) (n = 22)  

Referência proximal    

      AMEE (mm2) 17,02 (4,04) 17,02 (4,84) 1,0 

      AML (mm2) 10,12 (2,78) 9,75 (3,48) 0,70 

Referência distal    

      AMEE (mm2) 9,62 (3,40) 9,69 (3,47) 0,95 

      AML (mm2) 6,62 (2,52) 6,70 (2,55) 0,92 

AMS (mm2)    

      Stent proximal 8,14 (1,63) 8,21 (2,37) 0,91 

      Carina 8,97 (2,09) 8,96 (2,29) 0,99 

      Óstio 5 mm distal 7,40 (2,02) 6,99 (2,21) 0,48 

      Stent distal 6,27 (1,89) 6,58 (2,03) 0,57 

Volume do stent (mm3)    
      Carina 46,88 (9,17) 42,01 (12,52) 0,15 

      Óstio 5 mm distal 38,47 (10,80) 38,33 (10,31)  0,95 

RAMO LATERAL (n = 26) (n = 27)  

Referência distal    

      AMEE (mm2) 8,45 (2,81) 7,19 (3,00) 0,16 

      AML (mm2) 6,17 (1,84) 5,25 (1,74) 0,07 

AML/AMS (mm2)    

      Óstio 5 mm 3,37 (1,62) 5,50 (1,41) <0,001 

      Stent distal 4,49 (1,09) 5,23 (1,28) 0,03 

Volume do óstio 5 mm (mm3)    

      Lúmen 23,54 (8,45) 30,41 (7,20) 0,003 

      Stent 29,58 (3,71)* 30,41 (7,20) 0,60 

      Placa + íntima 20,00 (9,09) - - 

      Vaso 42,01 (13,75) - - 
* Lesões no grupo stent único que receberam stent no RL após cruzamento (n =5). AMEE = área da membrana 
elástica externa; AML = área mínima do lúmen; AMS = área mínima do stent. 
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 A fig. 40 ilustra o desfecho primário de área mínima do lúmen, 

conforme medida nos 5 mm do óstio do RL pelo ultrassom, o qual se 

mostrou significantemente maior no grupo stent duplo vs. grupo stent único.  

 

 

Figura. Desfecho primário. Área mínima do lúmen nos 5 mm do óstio do RL, conforme 
avaliação pelo ultrassom intracoronário. Resultados nos pacientes randomizados por ITT. 
Dados são apresentados como média e desvio padrão (DP). 
 

 Dos pacientes submetidos ao reestudo angiográfico de 9 meses 

(48/54 ou 88,9%), a análise de ultrassom foi realizada no VP em 81,3% e 

em 85,4% no RL. Os achados ultrassonográficos tardios no VP são 

mostrados na tabela 23. Na análise qualitativa, um caso de aposição 

incompleta persistente na borda proximal do stent foram reportados em 

ambos os grupos.  

 

 



130 
 

Tabela 23. Análise ultrassonográfica quantitativa do VP aos 9 meses (ITT). 

VASO PRINCIPAL Pacientes randomizados  Valor de p 

Variáveis Stent único 

(n = 19) 

Stent duplo 

(n = 20) 

 

    

Referência proximal    

      AMEE (mm2) 15,14 (4,0) 17,16 (3,84) 0,12 

      AML (mm2) 9,10 (3,91) 10,19 (3,53) 0,37 

Referência distal    

      AMEE (mm2) 9,06 (3,49) 10,01 (3,29) 0,39 

      AML (mm2) 6,48 (2,56) 6,55 (2,10) 0,92 

AML (mm2)    

      Stent proximal 8,20 (2,50) 6,73 (2,17) 0,06 

      Carina 8,41 (2,53) 7,86 (2,40) 0,50 

      Óstio 5 mm distal 7,15 (2,36) 6,30 (2,48) 0,28 

      Stent distal 6,00 (2,39) 6,36 (2,14) 0,62 

Volume da carina (mm3)    

      Lúmen        45,13 (10,73) 38,38 (14,84) 0,15 

      Stent 47,53 (10,59) 42,05 (13,94)  0,17 

      HNI       2,40 (2,93) 3,67 (6,49) 0,44 

Volume do óstio 5 mm distal (mm3)    

      Lúmen        37,16 (13,12) 37,00 (12,50) 0,97 

      Stent 39,40 (13,01) 41,01 (12,11) 0,69 

      HNI       2,24 (2,15) 4,02 (4,95) 0,16 

% de obstrução do volume do lúmen (%)    

      Carina 5,8 (7,5) 13,9 (20,0) 0,11 

      Óstio 5 mm distal 7,3 (8,7) 12,7 (16,0) 0,20 

 

 A tabela 24 mostra os resultados ultrassonográficos tardios no RL. 

No grupo stent duplo, o percentual de obstrução do volume do lúmen foi 

signficantemente maior no óstio do RL comparado aos segmentos do óstio 

distal do VP e da carina (19,4% vs. 12,7% vs. 13,9%, p ANOVA < 0,001).  
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Tabela 24. Análise ultrassonográfica quantitativa do RL aos 9 meses (ITT). 

RAMO LATERAL Pacientes randomizados  Valor de p 

Variáveis  Stent único 

(n = 19) 

Stent duplo 

(n = 22) 

 

Referência distal    

      AMEE (mm2)  8,37 (3,12) 7,48 (2,50) 0,33 

      AML (mm2) 6,11 (2,06) 5,20 (1,65) 0,13 

AML (mm2)    

      Óstio 5 mm 3,28 (1,46) 4,49 (1,26) 0,008 

      Stent distal 4,06 (1,07) 4,14 (0,97) 0,81 

Volume do óstio 5 mm (mm3)    

      Lúmen 22,46 (7,73)* 25,31 (6,08) 0,20 

      Stent 30,93 (5,23)† 31,25 (6,25) 0,86 

      HNI 6,00 (2,30) - - 

      Placa + íntima 19,08 (7,68) - - 

      Vaso 40,48 (10,29) - - 

% de obstrução do volume do lúmen (%)    

      Óstio 5 mm  17,10 (4,51)† 19,4 (6,87) 0,22 
*Lesões do grupo stent único que não receberam stent no RL. †Lesões no grupo stent único que receberam stent 
no RL após cruzamento. AMEE = área da membrana elástica externa; AML = área mínima do lúmen; AMS = área 
mínima do stent. 
 

4.2.6 Preditores de falência da estratégia provisional 

 

 Na análise univariada de preditores de falência da estratégia 

provisional, as seguintes variávies foram identificadas a partir da análise 

ultrassonográfica pré-procedimento: excêntricida da lesão no RL (p = 0,02), 

área mínima do lúmen no óstio do RL (p = 0,08) e diâmetro mínimo do 

lúmen no RL (p = 0,06); pela análise de ACQ, as variáveis foram: extensão 

da lesão no RL (p = 0,09), diâmetro mínimo do lúmen no RL (p = 0,08) e 

percentual de estenose no RL (p = 0,07). No modelo multivariado, apenas a 

excêntricidade da lesão no RL mostrou-se um preditor significante (p = 

0,02). 
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4.2.7 Resultados clínicos (ITT) 

 

 No grupo stent único, observou-se uma morte cardíaca, a qual 

ocorreu dentro dos primeiros 30 dias após a alta hospitalar. Apesar de 

devidamente orientado, esse paciente interrompeu o uso da medicação 

antiplaquetária dupla sem motivo conhecido, ao redor do décimo quinto dia 

após a alta hospitalar, tendo evoluído dois dias após a interrupção com 

quadro clínico de morte súbita subsequente a episódio de dor torácica 

aguda. Consequentemente, esse evento foi adjudicado como morte cardíca 

e também como trombose de stent provável pelos critérios do ARC. No 

grupo stent duplo, não houve casos eventos adversos até os 30 dias de 

evolução. 

 O seguimento clínico até 12 meses foi realizado em 100% dos 

pacientes (tabela 25). Após a alta hospitalar, a incidência de eventos 

cardíacos adversos maiores por paciente foi de 7,4% (2/27) no grupo stent 

único vs. 11,1% (3/27) no grupo stent duplo (p = 0,64) (tabela). Não 

ocorreram eventos fatais entre 30 dias e 12 meses em ambos os grupos. 

Com relação a nova revascularização, apenas um paciente no grupo stent 

único foi submetido a RLA por ICP para tratar duas lesões  reestenóticas 

localizadas na bifurcação-alvo, incluindo a borda proximal do stent e o óstio 

do RL. No grupo stent duplo, três pacientes foram submetidos a RLA. Em 

dois casos, uma nova ICP foi realizada para tratar uma lesão significante na 

borda proximal do stent, sendo que em um dos casos, o paciente evoluiu 

com infarto do miocárdio periprocedimento (sem onda Q). No terceiro caso, 
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o paciente foi submetido a RLA por cirurgia de revascularização do 

miocárdio, uma vez que apresentava reestenose do óstio do RL e 

progressão de doença no vaso-alvo e em vaso não-alvo. De maneira geral, 

a média de tempo para a realização da RLA a partir do procedimento índice 

foi de 265,5 (27,2) dias. 

 

 Tabela 25. Eventos clínicos adversos até 12 meses. Eventos cumulativos após a alta 

hospitalar nos pacientes randomizados (ITT). 

 
Eventos adversos até 12 meses Pacientes randomizados (n = 54) Valor de p 

 Stent único 

(n = 27) 

Stent duplo 

(n = 27) 

 

Eventos cardíacos adversos maiores* 2 (7,4%)† 3 (11,1%)† 0,61 

Morte 1 (3,7%) 0 (0%) 0,22 

      Cardíaca 1 (3,7%) 0 (0%) 0,22 

      Não-cardíaca 0 (0%) 0 (0%) - 

Infarto do miocárdio 0 (0%) 1 (3,7%) 0,22 

      Com onda Q 0 (0%) 0 (0%) - 

      Sem onda Q 0 (0%) 1 (3,7%) 0,22 

RLA‡ 1 (3,7%) 3 (11,1%) 0,29 

      ICP 1 (3,7%) 2 (7,4%) 0,35 

      CRM 0 (0%) 1 (3,7%) 0,22 

Revascularização do vaso-alvo‡ 1 (3,7%) 3 (11,1%) 0,31 

      ICP 1 (3,7%) 2 (7,4%) 0,35 

      CRM 0 (0%) 1 (3,7%) 0,22 

Revascularização de vaso não-alvo 1 (3,7%) 0 (0%) 0,31 

Trombose de stent (definitiva/provável) 1 (3,7%) 0 (0%) 0,22 

Acidente vascular encefálico 1 (3,7%) 0 (0%) 0,22 

      Isquêmico 0 (0%) 0 (0%) - 

      Hemorrágico 1 (3,7%) 0 (0%) 0,22 

Sangramento maior (critério TIMI)  1 (3,7%) 0 (0%) 0,22 

 

 .  
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 Todos os casos de RLA foram guiados por isquemia, uma vez que, os pacientes submetidos a uma nova 

revascularização apresentavam-se sintomáticos ou com reestenose > 70% pela ACQ. A tabela 26 descreve a apresentação 

clínica e tratamento dos pacientes com reestenose angiográfica.  

 

Tabela 26. Casos de reestenose. Descrição da apresentação clínica, sintomas e tratamento dos pacientes com reestenose angiográfica. 

Pac. Randomização 

(por ITT) 

Vaso-

alvo 

Técnica Reestenose Tipo de 

reestenose 

Sintomas Prova 

funcional 

Tratamento Tempo 

para RLA 

1 Stent único DA/Dg. Provisional Óstio RL Difusa  Assintomática  NR Clínico - 

2 Stent único Cx/OM Provisional BP e óstio RL Focal  Angina instável NR ICP 300 dias 

3 Stent único DA/Dg. Provisional Óstio RL Focal AE classe Il* NR Clínico - 

4 Stent único DA/Dg. Provisional Óstio RL Focal Assintomático Positiva Clínico - 

5 Stent único DA/Dg. Provisional Óstio RL Oclusiva ICC classe II† NR Clínico - 

6 Stent duplo DA/Dg. TAP BP Focal Assintomático NR ICP 241 dias 

7 Stent duplo DA/Dg. TAP BP Focal AE classe I* NR ICP 274 dias 

8 Stent duplo DA/Dg. V Óstio RL focal AE classe III* NR CRM‡ 248 dias 
*Pela classificação da Canadian Cardiovascular Society (CCS). †Pela classificação da New York Heart Association (NYHA). ‡Paciente com progressão de doença no vaso-alvo e também 
em vaso não-alvo. AE = angina estável; BP = borda proximal; CRM = cirurgia de revascularização do miocárdio; Cx = circunflexa; DA = descendente anterior; Dg. = diagonal; ICC = 
insuficiência cardíaca congestiva; ICP = intervenção coronária percutânea; NR = não realizada; OM = obtuso marginal; RL = ramo lateral.    
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4.3 Resultados nos pacientes randomizados por tratamento recebido 

 

 Considerando-se os pacientes randomizados pelo tratamento 

recebido, não foram evidenciadas diferenças significativas nas 

características clínicas basais e nos dados angiográficos e 

ultrassonográficos pré-procedimento nos grupos stent único (n = 22) vs. 

stent duplo (n = 32). Ao final do procedimento, a área mínima do lúmen no 

óstio do RL era signicantemente maior no grupo stent duplo vs. stent único 

(fig. 41). Correspondentemente, o diâmetro mínimo do lúmen e o percentual 

de estenose no óstio do RL ao final do procedimento, conforme analisado 

pela ACQ também mostraram-se superiores no grupo stent duplo vs. grupo 

stent único.  

 

 Figura 41. AML no óstio do RL nos pacientes randomizados por tratamento recebido. 
Dados ao final do procedimento são apresentados como média e desvio padrão (DP). 
 

 No grupo de pacientes tratados com stent duplo, 6 de 32 (18,8%) 

realizaram um nova pós-dilatação do RL após kissing-balloon para otimizar 
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o expansão do stent. Nesses casos, os valores médios da área mínima do 

stent antes e depois dessa pós-dilatação adicional foram: 4,73 mm2  vs. 5,55 

mm2. Ao final do procedimento, a média da expansão do stent no RL foi 

96,4 (27,4) %.   

 Adicionalmente, a comparação dos ângulos da bifurcação no pré-

procedimento vs. pós-procedimento, revelou alteração significante do 

ângulo distal com a estratégia de dois stents. Dessa forma, o valor médio do 

ângulo distal foi reduzido de maneira significante (67,4o vs. 60,3o, p = 0,03); 

com relação ao ângulo proximal, observou-se uma tendência ao aumento 

entre o pré-procedimento vs. pós-procedimento (154,3o vs. 150,9o, p = 

0,05). Já as lesões tratadas com stent único não apresentaram diferença 

signifcante nos ângulos distal (60,6o vs. 58,8o) e proximal (139,7o vs. 138,7o) 

comparando as análises pré-procedimento vs. pós-procedimento (fig.42). 

 

 

Figura 42. Gráfico tipo blox plot comparando os ângulos proximal e distal da bifurcação no 
pré-procedimento vs. pós-procedimento de acordo com o tratamento recebido. 
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 No seguimento angiográfico de 9 meses, a taxa de reestenose 

binária no RL foi significantemente maior no grupo tratado com stent único 

versos stent duplo (fig.43). 

 Figura 43. Taxas de reestenose de acordo com o tratamento recebido. 
 
 
 
  

4.3.1 Preditores de reestenose binária angiográfica  

 

 Quando comparados aos ramos laterais sem reestenose no reestudo 

angiográfico de 9 meses, os ramos laterais com reestenose binária 

apresentavam lesões mais longas [17,86 (11,84) mm vs. 8,90 (3,48) mm, p 

= 0,12] e vasos de menor calibre [2,29 (0,36) mm vs. 2,10 (0,38) mm, p = 

0,03] na avaliação pela ACQ pré-procedimento. Na avaliação 

ultrassonográfica pós-procedimento, as médias e o desvio padrão (DP) da 
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área mínima do lúmen no óstio do RL eram 3,23 (1,31) mm nos ramos que 

evoluíram com reestenose vs. 4,58 (1,86) mm nos ramos que não 

apresentaram reestenose no seguimento tardio (p = 0,03). No modelo 

multivariado, os preditores independentes significantes de reestenose 

binária no RL foram: tratamento com stent duplo, diâmetro de referência 

distal do RL, diâmetro mínimo do lúmen, percentual de estenose e ganho 

imediato no óstio do RL ao final do procedimento, de acordo com a análise 

de ACQ (tabela 27). 

 

Tabela 27. Preditores independentes de reestenose binária angiográfica no RL no 
seguimento de 9 meses. 
 
Variável Odds ratio Intervalo de confiança  

de 95% 

Valor de p 

Tratamento com stent duplo 0,01 0,00 0,40 0,02 

     

DML pós-procedimento no óstio 

5 mm do RL, pela ACQ   

2,99* 1,09 8,25 0,03 

     

Percentual de estenose pós-

procedimento no óstio 5 mm do 

RL, pela ACQ 

1,21* 1,21 1,41 0,02 

     

Ganho imediato no óstio 5 mm 

do RL, pela ACQ 

0,01 0,00 2,27 0,09 

     

Diâmetro de referência distal do 

RL, pela ACQ 

0,001 0,00 0,452 0,03 

*Para cada aumento de unidade. ACQ = ACQ; DML = diâmetro mínimo do lúmen; RL = ramo lateral. 
 

 Quando forçado no modelo multivariado, a área mínima do lúmen no 

óstio 5 mm do RL ao final do procedimento não apresentou impacto 

significativo na ocorrência de reestenose aos 9 meses (p = 0,08).   
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4.4 Resultados no grupo registro 

 

 O grupo registro incluiu 8 pacientes, os quais não foram 

randomizados devido a: a. insucesso da pré-dilatação do RL (n = 5), b. 

ausência de doença aterosclerótica no RL no estudo ultrassonográfico pré-

procedimento (n = 2),  e c. por incapacidade técnica de acesso ao RL com 

corda-guia (n = 1). No geral, a média das idades era 61,75 (11,59) anos, 

12,5% tinham diabetes, 37,5% infarto do miocárdio prévio, e 12,5% 

insuficiência renal. Dos 5 pacientes com insucesso da pré-dilatação do RL, 

quatro foram tratados com estratégia de dois stents (TAP 2; crush 2), sendo 

que a área mínima do lúmen/stent no óstio do RL ao final do procedimento 

foi semelhante a encontrada nos pacientes randomizados e tratados com 

stent duplo: 4,98 (1,11) vs. 5,47 (1,32), p = 0,47. O outro paciente com 

insucesso da pré-dilatação do RL apresentava calcificação importante da 

lesão, a qual mostrou-se não-responsiva a sucessivas tentativas de 

dilatação com cateter balão. O sucesso do procedimento no grupo registro 

foi 75% (6/8), uma vez que, um paciente evoluiu com oclusão do RL e 

infarto periprocedimento e o outro obteve resultado angiográfico subótimo 

no RL. No reestudo angiográfico, realizado em 100% dos casos, um 

paciente (12,5%) apresentou reestenose multifocal envolvendo a borda 

proximal do stent e o óstio do RL; no entanto, ele foi mantido em tratamento 

clínico uma vez que apresentou prova funcional não-invasiva negativa para 

isquemia.  
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4.4.1 Preditores de insucesso da pré-dilatação do ramo lateral 

  

 Na análise multivariada, o único preditor de insucesso da pré-

dilatação do RL foi o percentual de estenose no óstio do RL pela análise de 

ACQ (odds ratio 1,15 para cada unidade percentual, intervalo de confiança 

95%: 1,01 - 1,30, p = 0,04). Pela análise da curva ROC (Receiver Operator 

Curve) (fig.44), um valor de corte de percentual de estenose no RL de 

87,6% (acurácia de 86,5%) foi identificado como preditor de insucesso de 

pré-dilatação do RL de acordo com a abordagem técnica proposta.  

 

Figura 44. Curva ROC avaliando o valor ótimo de percentual de estenose do RL no pré-
procedimento. 
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4.5 Achados ultrassonográficos na população total do estudo 

 

4.5.1 Pré-procedimento 

 

A distribuição da placa aterosclerótica no RL foi avaliada através da 

análise da localização da espessura maior da placa em relação a adjacência 

do VP, conforme analisado pelo ultrassom milímetro a milímetro no óstio do 

RL. No geral, a placa distribuiu-se no lado contralateral à origem do RL, 

como evidenciado na fig. 45. Tais achados foram semelhantes as resultados 

do VP, tanta na análise da carina quanto do óstio distal.  

 

 

Figura 45. Distribuição da placa no óstio do RL a cada milímetro do óstio. Nota-se que a 
espessura maior da placa se localizou nos quadrantes Q2 e Q3 de maneira predominate 
em todos os segmentos analisados.  
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4.5.2 Análise seriada  

 

 Na comparação seriada do volume da placa + íntima no óstio do RL 

tratado sem stent, observou-se um uma correlação signifcante apenas entre 

o pré-procedimento e o pós-procedimento (r = 0,83, p < 0,001), uma vez 

que, as correlações entre o pré-procedimento e seguimento tardio e pós-

procedimento e seguimento tardio não foram significantes. Já os volumes do 

stent mensurados no óstio do RL ao final do procedimento e no seguimento 

tardio apresentaram uma correlação bastante significante (r = 0,947, p < 

0,001). A variação do volume do lúmen é mostrada na fig. 46. 

 

Figura 46. Gráfico mostrando a variação do volume do lúmen (RL sem stent) e stent (RL 
com stent) no pré-procedimento, pós-procedimento e seguimento tardio. 
  

 A análise seriada de ultrassom no óstio do RL mostrou uma 

correlação significante entre a área mínima do lúmen no pós-procedimento 
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e no seguimento de 9 meses, tanto nas lesões tratadas com stent único 

como nas lesões tratadas com stent duplo. Para determinar um valor de 

corte para a área mínima do lúmen ao final do procedimento para predizer 

área mínima do lúmen no óstio do RL no seguimento de 9 meses ≥ 4,0 

mm2, utilizou-se a curva ROC (fig. 47), que identificou valor de 4,35 mm2 

para o ramo lateral tratado sem stent e um valor de 4,88 mm2 para o ramo 

lateral tratado com stent (tabela 28).   

 

 

Figura 47. Curvas ROC avaliando á area mínima do lúmen no óstio do RL ótima ao final do 
procedimento. 
  

 

Tabela 28. Área mínima do lúmen preditora. Valores de corte ótimos de área mínima do 
lúmen ao final do procedimento para predizer uma área mínima de lúmen ≥ 4,0 mm

2  no 
seguimento tardio. 
 
Tratamento no RL Valor  

de corte  

ótimo 

VPP Sensibilidade Especificidade Acurária Valor de p 

Sem stent (n = 17)* 4,35 mm2 100% 100% 100% 100% 0,004 

Com stent (n = 22)* 4,88 mm2 93,8% 100% 88,9% 91,9% 0,001 
*Número de pacientes com análise de ultrassom no RL seriada no pós-procedimento e no seguimento de 9 meses. 
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5.1 Considerações preliminares 

 

 Na análise atual, a área mínima do lúmen no óstio do RL ao final do 

procedimento, conforme analisada pelo ultrassom, foi significantemente 

maior no grupo stent duplo vs. stent único, tanto nas análise por ITT (5,50 

mm2 vs. 3,37 mm2, p < 0,001), como na análise por tratamento recebido 

(5,41 mm2 vs. 2,78 mm2, p <0,001), as quais incluíram apenas os pacientes 

randomizados no estudo (n = 54). Considerando-se a abordagem técnica, 

os casos tratados com stent duplo utilizaram cateteres-balão para pós-

dilatação no RL de maior tamanho e insuflados a pressões mais elevadas 

que os utilizados nas lesões tratadas com stent único. Digno de nota é o 

fato de que a reestenose binária angiográfica no RL ao 9 meses foi 

significantemente maior nos casos tratados com stent único vs. stent duplo, 

sendo que a área mínima do lúmen no óstio do RL ao final do procedimento 

foi preditora desse evento (p = 0,03).   

 Secundariamente, a falência do RL durante a abordagem percutânea 

proposta foi evidenciada em dois momentos distintos: na pré-dilatação do 

RL, onde 8,5% dos pacientes (5/59) não alcançaram sucesso; e durante o 

procedimento percutâneo com abordagem técnica provisional (grupo 

randomizado para stent único), onde 22,2% dos pacientes (6/27) 

necessitaram implantar um stent adicional no RL devido a resultado 

angiográfico subótimo. No entanto, o implante de stent adicional no RL foi 

alcançado em 5 dos 6 casos; logo, a taxa de cruzamento de stent único 

para estratégia  com dois stents foi de 18,5% (5 / 27). Considerando-se toda 
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a população do estudo (n = 62), a falência imediata do ramo lateral ocorreu 

17,7% dos casos (n = 11).       

 

5.2 Considerações técnicas 

 

5.2.1 Pré-dilatação do ramo lateral 

 

 Na análise atual, foi proposta uma abordagem técnica com pré-

dilatação do RL previamente ao implante de stent(s) na lesão de bifurcação. 

No entanto, a realização de tal procedimento de maneira sistemática tem 

sido objeto de controvérsia, uma vez que, o alargamento do lúmen na 

localização do óstio do RL pode criar dissecções as quais podem vir a 

dificultar ou mesmo impedir o acesso ao RL através das estruturas do stent 

no caso de tratamento com a técnica provisional.18 Outra questão levantada 

tem sido a possibilidade da pré-dilatação do RL favorecer o recruzamento 

da corda-guia no RL através de estruturas proximais, o que poderia também 

comprometer, pelo menos em tese, a conformação das estruturas do stent 

no VP em relação a origem do RL.104 Por outro lado, a pré-dilatação do RL 

tem sido indicada em casos quando o acesso ao RL é difícil ou quando a 

estenose é grave e calcificada.18, 104 Nessas situações, tal procedimento 

pode facilitar o acesso ao RL, além de proporcionar aumento do lúmen 

vascular. 

  Em nosso estudo, foram incluídas apenas lesões de bifurcação 

coronária com comprometimento significativo do RL, com lesões 
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extendendo-se além do óstio. Pela análise angiográfica pré-procedimento 

no RL, os valores medianos da extensão da lesão e do grau de obstrução 

nos pacientes incluídos nos braços randomizados do estudo eram de 

aproximadamente 8 mm e 75%, respectivamente. Adicionalmente, em torno 

de 44% das lesões apresentavam calcificação de grau moderado a 

importante no RL. Estudos prévios demonstram que o risco de oclusão do 

RL é proporcional ao grau de estenose presente. Uma análise de Chaudhry 

et al.105 (2007) demonstrou que para cada incremento de dez pontos 

percentuais no grau de estenose, o risco de compromentimento do RL 

aumentava em cerca de 23% durante abordagem percutânea com stent 

único. Nesse estudo, a presença de calcificação também esteve associada 

ao comprometimento do RL (p = 0,06). Digno de nota é o fato de que o 

comprometimento do RL esteve associado a ocorrência de infarto do 

miocárdio periprocedimento.  

 Dessa forma, a utilização de uma abordagem técnica com pré-

dilatação sistemática do RL em nosso estudo justifica-se pelo grau de 

complexidade das lesões incluídas. Além disso, o insucesso da pré-

dilatação do RL nessa situação poderia identificar de maneira precoce as 

morfologias impróprias para a abordagem com estratégia provisional, uma 

vez que o cruzamento para estratégia com dois stents pode ser laborioso e 

sem garantias de sucesso, especialmente na vigência de comprometimento 

do RL.106 Nesses casos, pode-se optar por técnicas que permitam o 

implante primário de stent no RL, como crush ou culotte.19 Na análise atual, 

o insucesso da pré-dilatação do RL ocorreu em 8,5% dos casos, e o único 
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preditor independente identificado na análise multivariada foi o grau de 

estenose do RL. Especificamente, um grau de estenose de 87,6% foi 

identificado como o valor de corte preditor de resposta desfavorável do RL à 

pré-dilatação.  

  

5.2.1.1 Acesso ao ramo lateral 

 

 A dificuldade ou impossibilidade de acesso (ou recruzamento) ao RL 

permanece como um fator limitante para a ICP em lesões de bifurcação 

coronária. Estudos prévios identificaram vários preditores de dificuldade de 

acesso ao RL, os quais incluem: calcificação significativa envolvendo o 

segmento proximal do VP ou o RL, estenose grave com acúmulo de placa 

volumoso no segmento proximal do VP, tortuosidade excessiva no 

segmento proximal da lesão de bifurcação, ângulo distal > 90o, e fluxo 

comprometido no RL (fig. 48).106, 107  
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Figura 48. Características preditoras de dificuldade de acesso ao RL. A – Segmento 
proximal da bifurcação com estenose grave, calcificação e grande acúmulo de placa. B – 
Tortuosidade proximal excessiva. C – RL lateral com estenose ostial grave. D – Lesão de 
bifurcação com ângulo distal > 90o. RL = ramo lateral. 
 

 Notavelmente, o uso de apenas uma corda-guia no início do 

procedimento de ICP em bifurcação foi reportado como um preditor de 

falência do tratamento no RL e nova intervenção aos seis meses de 

seguimento no estudo multicêntrico TULIPE.108 De maneira geral, a 

presença de duas cordas-guias no início do procedimento é recomendável, 

pois oferece inúmeras vantagens incluindo aumento da patência do RL 

durante o procedimento.18 A corda-guia ainda pode servir como um 

marcador da origem do RL no caso de oclusão do mesmo. No entanto, um 

paciente em nossa série alocado no grupo randomizado stent único 

apresentou oclusão do RL após implante de stent no VP (estratégia 

provisional), não sendo possível reacessá-lo a despeito da utilização de 
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terceira corda-guia e otimização da expansão proximal do stent no VP pela 

técnica de POT. 

 

5.2.2 Técnicas de stent duplo 

 

 Na análise atual, objetivou-se comparar o impacto da presença ou 

não de stent no RL, independentemente da técnica de stent duplo utilizada. 

Nos pacientes alocados para tratamento com stent único, a estratégia T 

provisional foi utilizada. Já nos casos alocados para tratamento com stent 

duplo, qualquer estratégia de tratamento com dois stent era permitida. 

Considerando-se as técnicas de stent duplo, poucos estudos comparativos 

até o presente avaliaram a superioridade de uma técnica versus a outra. 

Além disso, essas análises não englobam as inúmeras técnicas utilizadas 

na prática clínica atual. O estudo NORDIC II, reportado por Erglis et al.53 em 

2009, comparou a técnicas de crush vs. culotte em lesões de bifurcação 

coronária. Nesse estudo, um total de 424 pacientes foram randomizados 

para tratamento com uma dessas técnicas e os resultados do seguimento 

clínico de 6 meses foram comparáveis entre os dois grupos, incluindo taxas 

de eventos cardíacos adversos maiores de 4,3% com crush vs. 3,7% com 

culotte, p = 0,87. No entanto, no reestudo angiográfico aos 6 meses, as 

taxas de reestenose no RL foram significantemente maiores nas lesões 

tratadas com crush vs. culotte (10,5% vs. 4,5%, p = 0,046).53 Na análise 

atual, a maioria das lesões tratadas com stent duplo utilizou a técnica TAP 

ou crush. Quando comparamos as medidas de área mínima do lúmen no 
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óstio do RL ao final do procedimento, não foi evidenciada diferença 

significante entre as técnicas [5,56 (1,33) mm2 vs. 4,89 (1,49) mm2, p = 0,35, 

respectivamente]. Nos casos tratados pela técnica V (n = 2), a média da 

área mínima do lúmen no óstio do RL ao final do procedimento foi 4,12 

(0,88) mm2, sendo que o único caso de recorrência no RL nos pacientes 

tratados com stent duplo foi encontrado em uma lesão tratada com a técnica 

V. É importante salientar que, as diferentes técnicas de stent duplo podem 

ter aplicação diversa nos vários tipos de lesões de bifurcação.12, 13 Por 

exemplo, a técnica V é geralmente utilizada em lesões de bifurcação 

verdadeiras com comprometimento dos dois ramos distais, mas sem 

acometimento do segmento proximal. Já as técnicas T, crush e culotte, 

podem ser preferidas em lesões verdadeiras com comprometimento dos 

três segmentos anatômicos. Outra consideração está relacionada a 

anatomia envolvida, uma vez que, em bifurcações coronárias com segmento 

proximal muito calibroso em relação aos segmentos distais, pode-se optar 

por técnicas como o SKS ou com três stents (SKS modificado) para se 

otimizar o ganho luminar.12 Apesar da inclusão restrita de lesões de 

bifurcação verdadeiras, nenhuma conclusão definitiva em relação a eficácia 

das diferentes técnicas de stent duplo pode ser obtida baseada em nossos 

achados, um vez que, a escolha foi deixada a critério dos operadores, 

levando-se em consideração, a experiência e preferência pessoal e a 

complexidade anatômica e morfológica das lesões. Dessa forma, novos 

estudos com número adequado de pacientes, incluindo subtipos específicos 
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de lesões de bifurcação coronária são necessários para comparar de 

maneira consistente as diferentes técnicas de tratamento com dois stents.    

 

5.2.3 Pós-dilatação  

 

 Relatos prévios sugerem que, uma das melhores maneiras de evitar 

o comprometimento e oclusão do RL durante o procedimento de ICP com a 

estratégia provisional, é através da escolha do tamanho do stent de acordo 

com a referência distal do VP.18 Consequentemente, torna-se necessária a 

pós-dilatação do segmento proximal à carina visando otimizar a expansão e 

a aposição do stent nesse segmento. Uma das técnicas introduzidas 

recentemente (POT) sugere a realização de pós-dilatação individual 

previamente ao recruzamento da corda-guia no RL, uma vez que, a 

expansão do balão proporciona maior abertura das hastes do stent na altura 

da carina, facilitando dessa forma o recruzamento para o RL.109 

Particularmente, tal procedimento também pode ser aplicado nas 

estratégias com dois stents onde existe necessidade de recruzamento de 

corda-guia em um dos ramos distais. Neste estudo, a pós-dilatação 

individual do VP foi realizada em 98% dos casos, sendo que, foi possível 

reacessar o RL com corda-guia em todos os casos à excessão de um. De 

maneira interessante, o diâmetro do cateter-balão no grupo stent único foi 

significantemente maior que o diâmetro do cateter-balão utilizado no grupo 

stent duplo (p = 0,02). Isso esteve provavelmente relacionado ao fato de 

que, nos casos tratados com dois stents, o diâmetro do cateter-balão 
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utilizado na pós-dilatação do RL eram signicantemente maior que o 

diâmetro do cateter-balão do grupo stent único (p = 0,002); logo, tal 

diferença compensou o menor diâmetro do cateter-balão do VP do grupo 

stent duplo durante a realização de pós-dilatação com kissing-balloon.  

 A pós-dilatação final com kissing-balloon tem sido considerada um 

procedimento crítico para o sucesso das intervenções em bifurcações com 

técnicas de stent duplo.52, 63 Um estudo de Ge et al.58, em 2005, incluindo 

181 pacientes com lesão de bifurcação tratados pela a técnica de crush com 

SF, demonstrou que a realização de pós-dilatação com kissing-balloon 

estava associada a menores taxas de reestenose no RL e RLA. 

Diferentemente, a realização sistemática de kissing-balloon após tratamento 

com stent único tem sido questionada recentemente. Os autores Niemela et 

al.110, em 2011, reportaram os resultados de estudo prospectivo 

comparando a realização ou não de kissing-balloon ao final do 

procedimento de ICP em bifurcações pela técnica provisional. Nesse 

estudo, 447 pacientes foram randomizados e a realização de kissing-balloon 

não impactou de maneira signifcante os desfecho clínicos ao final de 6 

meses. No entanto, a realização de kissing-balloon esteve significantemente 

associada diminuição da incidência de reestenose binária no óstio do RL 

aos 8 meses. A realização sistemática de pós-dilatação com kissing-balloon 

em lesões tratadas com stents, mesmo naquelas tratadas com stent único, 

tem sido justificada pelo fato de tal procedimento adaptar o stent do vaso 

principal no orifício do ramo lateral, corrigir eventuais distorções das hastes 
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do(s) stent(s) e otimizar a expansão e aposição do stent(s) na carina da 

bifurcação.23  

 Nesta análise, a pós-dilatação final com kissing-balloon foi realizada 

em 92,6% no grupo stent único versus 100% no grupo stent duplo. Um fato 

importante diz respeito a realização de pós-dilatação individual no RL 

previamente ao kissing-balloon. No RL tratado com stent, tal procedimento 

visava atingir um percentual de expansão do stent >80% em relação a 

referência luminar distal. De forma notável, uma pós-dilatação individual 

adicional do stent no RL foi necessária após o kissing-balloon em 18,8% dos 

casos devido a presença de subexpansão signficativa do stent na 

localização ostial, conforme evidenciado pelo ultrassom, a despeito de 

resultado angiográfico ótimo. Nesses casos, um novo balão não-

complacente e com diâmetro 0,5 mm maior que o anterior foi insuflado a 

elevadas pressões para otimizar a expansão do stent nessa localização. No 

geral, esse procedimento resultou em aumento da área do stent em torno de 

15%, conforme mostrado pela análise de ultrassom seriada, resultando 

numa média de expansão do stent no RL > 90%. No estudo de Costa et al. 

35 (2005), incluindo lesões tratadas com crush (sem a guia do ultrassom), a 

média da expansão do stent no RL ao final do procedimento foi de 79%. No 

estudo de Hahn et al.56 (2009), com guia de ultrassom, a expansão do stent 

no RL foi 87%.  No caso do RL sem stent, a pós-dilatação visava obter um 

resultado angiográfico satisfatório de acordo com os critérios do estudo, 

sendo que a razão balão-artéria era signicantemente menor que o RL com 

stent (p = 0,03).    
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5.2.4 Angulação 

 

 De maneira geral, as bifurcações tipo Y (ângulo distal < 70o) 

oferecem mais facilidade ao acesso com corda-guia.37 Também, a 

estratégia provisional aparenta aplicar-se de maneira mais adequada em 

lesões com ângulo < 60o.104 Em nosso estudo, o ângulo médio da 

bifurcação distal no pré-procedimento era > 60o. Em um dos casos alocado 

no grupo registro, não foi possível acessar o RL com corda-guia devido a 

gravidade da estenose no RL (> 95%), calcificação significativa em ambos 

VP e RL e angulação desfavorável da lesão (ângulo distal > 90o). Nesse 

caso, ainda optou-se por realização de pré-dilatação do VP no intuito de 

promover alteração na geometria da carina, e dessa forma, auxiliar o acesso 

ao RL. Mesmo assim, o paciente evoluiu com oclusão aguda do vaso e 

infarto do miocárdio periprocedimento. Várias técnicas tem sido propostas 

para solucionar a dificuldade de acesso (ou recruzamento) ao ramo lateral, 

incluindo a insuflação de cateter-balão no vaso principal concomintante ou 

não a tentativa de acessar o ramo com corda guia.106 Mesmo assim, o risco 

de oclusão do ramo lateral nesse tipo de procedimento permanece 

relativamente elevado.  

 Um outro aspecto desta questão está relacionada a mundaça da 

angulação da bifurcação após o implante de stent. As lesões tratadas com 

stent duplo neste estudo apresentaram alteração significante do ângulo 

distal entre o pré-procedimento e o pós-procedimento. Os autores Gil et 

al.111 em 2009, demonstraram a associação entre a mudança negativa do 
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ângulo distal da bifurcação no pós-procedimento em relação ao pré-

procedimento e a ocorrência de eventos cardíacos adversos maiores, sendo 

que, um ângulo distal < 40o também foi identificado como preditor 

independente de eventos adversos. Na análise atual, a mudança do ângulo 

distal também foi negativa, no entanto, o valor médio ao final do 

procedimento foi em torno de 60o. O ângulo entre o VP e o RL pode afetar 

os resultados da ICP em bifurcações em vários níveis, incluindo o risco de 

compromentimento do RL após o implante de stent no VP; a facilidade ou 

dificuldade de acesso, recruzamento ou mesmo de implante de stent no RL; 

e a adequação da cobertura do óstio do RL e a extensão da deformação 

geométrica do stent no RL. De maneira geral, o ângulo distal “fechado” 

(agudo) entre o VP distal e o RL oferece maior risco de oclusão do RL, 

especialmente se o óstio do RL apresenta estenose grave. No entanto, o 

acesso ao RL com corda-guia é mais fácil em bifurcações com ângulo distal 

mais fechado. Por outro lado, o ângulo distal mais aberto (próximo de 90o) 

pode estar associado a menor risco de oclusão durante o procedimento, 

mas oferece maior dificuldade de acesso com corda-guia. 

 As lesões de bifurcação coronária tem sido categorizados de acordo 

com a mensuração do ângulo distal em tipo Y (ângulo distal < 70o) ou tipo T 

(ângulo distal > 70o). Lefèvre et al.37 (2000) sugeriram que as lesões tipo Y 

estariam associadas a maior risco de complicações periprocedimento 

comparado com as lesões tipo T, incluindo deterioração do RL pelo 

fenômeno de “deslocamento de placa”. Ademais, o posicionamento 

adequado do stent no RL em lesões tipo Y é mais desafiador quando utiliza-
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se a técnica T. Nesse caso, o pode ser necessária a protrusão do stent no 

RL para dentro do VP para garantir a cobertura completa do óstio do RL. Tal 

limitação não está presente em lesões tipo T.  

 O impacto do ângulo da lesão no seguimento clínico tardio foi 

avaliado previamente. Os autores Dzavik et al.63, em 2006, demonstraram 

que um ângulo de bifurcação ≥ 50o após tratamento com a técnica de crush 

foi um preditor independente de eventos adversos cardíacos maiores. 

Nesse estudo, que incluiu 133 pacientes, o valor médio do ângulo distal foi 

de 51,1o e os pacientes foram divididos em 2 grupos com base no ângulo de 

50o. Numa média de 386 dias de acompanhamento, a sobrevida livre de 

eventos cardíacos adversos maiores foi significantemente menor nos 

pacientes com ângulo ≥ 50o vs. pacientes com ângulo < 50o (76,2% vs. 

93,8%, respectivamente, p = 0,005), incluindo tendência não-significativa 

para maior taxa de RLA (12,3% vs. 3,1%, p = 0,096). No geral, apenas 90 

dos 133 casos foram submetidos a técnica de pós-dilatação simultânea com 

balão duplo (kissing-balloon) ao final do procedimento, sendo que, ambos 

kissing-balloon e ângulo distal ≥ 50o foram identificados como preditores 

independentes de eventos cardíacos adversos maiores [Hazard ratio (HR) 

0,22, IC 95% 0,08 - 0,56, p = 0,002 e HR = 5,72, IC 95% 1,83 - 17,96, p = 

0,003, respectivamente). Particularmente, foi demonstrada associação 

significante entre o ângulo da bifurcação e a realização de kissing-balloon 

para a ocorrência de eventos cardíacos adversos maiores (p  < 0,0001). 
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5.3 Achados ultrassonográficos 

 

 O impacto das dimensões luminares ultrassonográficas no 

seguimento de pacientes com doença aterosclerótica coronária tem sido 

extensamente reportado na literatura. Os autores Abizaid et al.112, em 1999, 

investigaram a ocorrência de eventos adversos tardios em uma coorte de 

300 pacientes submetidos à análise ultrassonográfica de lesões coronárias 

intermediárias, as quais foram definidas pela presença de estenose 

angiográfica < 70%. Nesse estudo, a ICP foi deferida se a área mínima do 

lúmen era ≥ 4,0 mm2, uma vez que, os mesmos autores já haviam reportado 

a validação desses parâmetros em comparação a reserva de fluxo coronário 

conforme avaliada pela velocimetria Doppler.113 No seguimento de um ano, 

a taxa de eventos cardíacos adversos maiores foi 8% e os preditores 

independentes de qualquer evento foram: área mínima do lúmen [risco 

relativo (RR) 0,57; IC 95% 0,40-0,82; p=0,004] e área de estenose (RR 

1,04; IC 95% 1,00-1,08; p=0,02) pelo ultrassom. Já os preditores de RLA 

foram diabetes mellitus (RR 2,90; IC 95% 1,00-8,38; p=0,049), área mínima 

do lúmen (RR 0,52; IC 95% 0,33-0,81; p=0,004) e área de estenose (RR 

1,04; IC 95% 0,99-1,09; p=0,055) pelo ultrassom.112 Posteriormente, os 

autores Sonoda et al.29 em 2004, avaliaram as medidas de área mínima do 

stent pós-procedimento preditoras de uma área mínima de lúmen adequada 

(definida como ≥ 4,0 mm2) no seguimento ultrassonográfico tardio de 

pacientes incluídos no estudo prospectivo SIRIUS. Nessa subanálise, 72 

pacientes tratados com o SF liberador de sirolimus e 50 pacientes tratados 
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com SNF tiveram análise seriada de ultrassom no pós-procedimento e no 

seguimento de 8 meses. Em ambos grupos, notou-se uma correlação 

positiva significante entre a área mínima do stent no pós-procedimento e a 

área mínima do lúmen no seguimento tardio (r = 0,80, p < 0,0001 para SF; r 

= 0,65, p < 0,0001 para SNF). Os valores limiares de corte de área mínima 

do stent no pós-procedimento para predizer a área mínima do lúmen 

adequada tardiamente, identificados de acordo com a sensibilidade e 

especifidade da curva ROC, foram 5,0 mm2 para os SF e 6,5 mm2 para os 

SNF, sendo que, os valores preditivos positivos para essas medidas de 

corte foram 90% e 56%, respectivamente. Para vasos com diâmetro de 

referência < 2,8 mm pela ACQ, esse valor foi 4,5 mm2 no grupo SF. Merece 

destaque o fato de que, em ambas análises prévias, as lesões de bifurcação 

foram excluídas.  

 Nas análise de Costa et al.35 (2005) e Hahn et al.56 (2009), a área 

mínima do stent no pós-procedimento foi achado no óstio do RL em 68% e 

43%, respectivamente. Logo, não chega a ser surpreendente o fato da 

maior parte das recorrências com stent duplo ocorrer na localização do óstio 

do RL, uma vez que os SF demonstraram grande eficácia na inibição da 

HNI, logo, a principal causa de reestenose intra-stent na era dos SF veio a 

ser a subexpansão do stent.74 Os autores Hoye et al.15 reportaram, em 

2006, o seguimento tardio de uma coorte de 231 pacientes com 241 lesões 

de bifurcação tratadas com a técnica de crush com SF de primeira geração. 

No reestudo angiográfico de 8 meses (realizado em 77,2% dos casos), a 

taxa de reestenose no RL foi 25,3% (vs. 9,1% no VP), sendo que, a grande 
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maioria (72,3%) eram focais (< 10 mm) e confinadas ao óstio do RL. Em 

outra análise reportada Moussa et al.14 (2006), um total de 120 pacientes 

tratados com a técnica de crush com SF eluidores de sirolimus 

apresentaram taxa de recorrência clínica de 11,3% aos 6 meses, a qual foi 

associada a reestenose focal do óstio do RL em 76,9% dos casos. É 

importante salientar que, a má expansão do stent no RL não era suspeitada 

angiograficamente nas análises de Costa et al.35, Hoye et al.15 e Moussa et 

al.14, conforme a medida do percentual de diâmetro de estenose pela ACQ 

no RL ao final do procedimento (10,3%, 15,5% e 10,8%, 

respectivamente).14, 15, 35 No estudo de Hahn et al.56 (2009), que incluiu 

apenas lesões tratadas com a técnica TAP, o valor de corte de área mínima 

do stent no RL no pós-procedimento para predizer a área mínima do lúmen 

adequada no seguimento tardio foi 4,83 mm2, sendo que, o valor preditivo 

positivo dessa medida foi 70%. De modo similar, o valor de corte de área 

mínima do stent no RL no pós-procedimento para predizer a área mínima do 

lúmen adequada no seguimento tardio na análise atual foi 4,88 mm2 nas 

lesões tratadas com stent duplo (valor preditivo positivo 93,8%) e 4,35 mm2 

nas lesões tratadas com stent único (valor preditivo positivo 100%). Digno 

de nota é o fato de que a área mínima do stent no óstio do RL ao final do 

procedimento foi preditora de reestenose angiográfica nessa localização 

aos 9 meses (p = 0,03). Dessa forma, a hipótese da análise atual se 

confirmou, uma vez que o ganho luminar otimizado esteve significantemente 

associado a menores taxas de falência do tratamento.  
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5.3.1 Impacto clínico dos achados ultrassonográficos e reestenose 

 

 A validação clínica do valor de corte de área mínima do lúmen 

permenece controversa. No estudo clássico de Abizaid et al.112 (1999), 

foram incluídas apenas lesões intermediárias localizadas em vasos 

epicárdicos maiores com diâmetro de referência entre 3 e 3,5 mm. Portanto, 

a simples aplicação desse parâmetro (área mínima do lúmen ≥ 4,0 mm2) em 

vasos de menor calibre incluindo ramos laterais de bifurcações pode não ser 

adequado e destituído de qualquer significado clínico. A reserva de fluxo 

fracinada é um método invasivo de avaliação funcional das estenoses 

coronárias. Uma análise recente dos autores Kang et al.114 demonstraram 

que, em lesões de bifurcação tratadas com estratégia provisional, uma área 

mínima do lúmen no óstio do RL < 2,80 mm2 correlacionava-se com reserva 

de fluxo fracionada < 0,75. Na análise atual, o RL tratado com stent 

apresentou área mínima do lúmen < 2,80 mm2 no seguimento tardio em 

apenas um caso. Contrariamente, apenas 1 lesão tratada com stent único 

apresentou área mínima do lúmen > 2,80 mm2 aos 9 meses. 

 Tal racional é valido também para o desfecho de reestenose binária 

angiográfica. No estudo NORDIC, as taxas de reestenose no RL foram 

19,2% no grupo stent único vs. 11,5% no grupo stent duplo (p = 0,06); no 

entanto, não observou-se impacto na RLA. (< 2% em ambos os grupos). O 

tamanho do vaso por si só é um dos principais preditores de reestenose e 

falência após ICP, mesmo com SF.70, 71, 115 Na análise atual, o diâmetro de 

referência do RL foi um preditor independente de reestenose angiográfica 
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no RL aos 9 meses. No entanto, o impacto do tamanho do RL no 

prognóstico da ICP em lesões de bifurcação coronária permanece 

controverso, uma vez que também está relacionado ao procedimento no VP. 

Mesmo assim, vários estudos anteriores avaliaram essa questão. 

 Em 2000, os autores Lefevre et al.37 reportaram os achados em 373 

bifurcações tratadas com stents não-farmacológicos (SNF). Nesse estudo, 

foram tratadas apenas lesões de bifurcação que envolviam um RL com 

diâmetro de referência ≥ 2,2 mm. Em outro estudo, os autores Tanabe et 

al.116 em 2004 relataram os resultados de uma série consecutiva de 65 

lesões de bifurcação coronária tratadas com SF no mundo real, onde a 

média do diâmetro de refência do vaso foi 1,99 mm. Em ambos os estudos, 

a maioria das lesões foram tratadas com técnica de stent duplo (63,2% e 

100%, respectivamente). Já nos estudos comparativos entre técnicas de 

stent único vs. stent duplo, o critério de inclusão do tamanho de RL tem 

variado entre ≥ 2,0 e ≥ 2,5 mm.16, 20-24 Em geral, o valor de corte do tamanho 

do RL determinante para a inclusão ou exclusão de lesões de bifurcação 

específicas tem sido considerado de maneira arbitrária, tanto em séries 

clínicas não-randomizadas como em estudos prospectivos randomizados. 

Digno de nota é o fato de que, independentemente da abordagem técnica, 

os RL de menor calibre apresentam maior risco de desenvolverem 

reestenose binária angiográfica, mesmo com SF.  

 Ademais, análises prévias demonstraram que mesmo os RL de 

menor calibre poder ser clinicamente relevantes e que o tamanho do RL 

pode afetar o risco de oclusão durante o procedimento de ICP. Um estudo 
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realizado pelos autores Arora et al.117 em 1989 relatou uma série de 167 

pacientes com 181 lesões de bifurcação coronária que apresentaram 

oclusão do RL durante o procedimento de ICP com estratégia de implante 

de stent único no VP. Nesse análise, lesões de bifurcação com RL com 

diâmetro de referência > 1,0 mm (sem envolvimento do TCE) foram 

incluídas, sendo as lesões que tinham corda-guia no VP e no RL ou que 

realizaram procedimento percutâneo também no RL foram excluídas. No 

geral, 14% dos pacientes desenvolveram infarto do miocárdio 

periprocedimento a despeito de reabertura do RL com sucesso em 16%.  

 Em outra análise, os autores Chaudhry et al.105 em 2007 

demonstraram a associação entre o insucesso do procedimento no RL e o 

tamanho do ramo. Nesse estudo, 158 pacientes com lesões de bifurcação 

envolvendo RL com diâmetro de referência ≥ 2,0 mm foram tratados com 

estratégia de stent único. No geral, 16% dos pacientes apresentaram 

comprometimento do RL [fluxo Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) 

< 3 e/ou estenose residual ≥ 70%] na avaliação pós-procedimento e os 

pacientes com essa complicação apresentaram RL de menor calibre que os 

pacientes sem comprometimento do RL (média do diâmetro de referência 

do RL 2,29 vs. 2,54, p = 0,03, para os pacientes com vs. sem 

comprometimento do RL, respectivamente). De maneira notável, observou-

se que o comprometimento do RL esteve associado a ocorrência de infarto 

do miocárdio periprocedimento extenso (definido pela elevação do 

biomarcador cardíaca CK-MB > 5 vezes o limite superior do normal) em 

15% vs 1,1% nos pacientes sem comprometimento do RL, p = 0,02. Ainda, 
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os preditores independentes de comprometimento do RL nesse estudo 

foram: morfologia excêntrica da lesão no VP [Odds ratio (OR) 2,92, intervalo 

de confiança (IC) 95% 1,11 - 7,63, p = 0,03], diâmetro do vaso no RL (OR 

0,21, IC 95% 0,06 - 0,77, p = 0,02) e percentual de estenose no RL (OR 

1,02; IC 95% 1,00 - 1,04, p = 0,047). 

 Na prática diária, considera-se intervir apenas em RL com tamanho 

adequado para um eventual implante de stent (diâmetro ≥ 2,25 mm), mesmo 

se estratégia provisional for aplicada, uma vez que RL de menor calibre (< 

2,25 mm) são menos propensos a causar sintomas cardíacos no caso de 

estenose residual significativa ao final do procedimento ou reestenose no 

seguimento tardio. No entanto, recomendado-se proteger RL de pequeno 

calibre com corda-guia para evitar a sua oclusão, já que oclusões de RL 

com diâmetro de referência > 1 mm tem sido associadas a ocorrência de 

infarto do miocárdio periprocedimento.118 Nesta análise, o critérido 

angiográfico do RL recomendava a inclusão de RL com diâmetro ≥ 2,25 

mm. Pela ACQ pré-procedimento, o DRV no RL era > 2,50 mm. De forma 

relevante, 6 dos 8 pacientes com reestenose apresentavam sintomatologia 

cardíaca estável ou prova funcional positiva. No entanto, apenas um 

paciente com reestenose no RL no grupo stent único foi submetido a RLA. 

Mesmo sendo factível, a reintervenção no RL após técnica provisional pode 

comprometer o resultado do VP; dessa forma, ela é evitada em quadros 

sintomáticos estáveis, sendo considerada principalmente nos quadros de 

instabilidade. Mesmo assim, o quadro sintomático associado a reestenose 

angiográfica configura a falência clínica do tratamento percutâneo, uma vez 
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que o principal benefício da ICP em pacientes com doença arterial coronária 

estável é a diminuição ou abolição dos sintomas, sejam eles incapacitantes 

ou não.     

 Um último aspecto importante em relação a essa questáão é o 

território miocárdico correspondente a lesão de bifurcação, uma vez que 

esse é o fator determinante mais importante das consequências clínicas 

relacionadas ao comprometimento do RL durante a ICP em bifurcações. No 

geral, ele  diretamente relacionado a localização da lesão (segmentos 

proximais envolvem maior território miocárdico), e também a extensão e 

calibre do RL. O envolvimento de segmentos distais do leito arterial 

coronário tem menor chance de apresentarem-se clinicamente relevantes 

comparados a segmentos proximais dos vasos epicárdicos. 

Especificamente, a lesão de bifurcação de TCE (DA/Cx) tem sido 

sistematicamente identificada como preditor de pior prognóstico em 

pacientes submetidos a ICP, sendo atualmente um critério determinante 

para a indicação preferencial de cirurgia de revascularização do miocárdio 

ao invés de ICP. Dessa forma, a importância do RL deve ser definitivamente 

levada em consideração na tomada de decisão do procedimento. Quanto 

aos achados da análise atual, eles confirmarm a percepção de estudos de 

mundo real que lesões de bifurcação de alta complexidade beneficiam-se 

de estratégica de stent duplo. No entanto, o impacto clínico deve ser 

condicionado dessa abordagem deve ser individualizado e condicionado a 

importância do RL em questão.  
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5.4 Preditores de falência 

 

 Nesta análise, os características associadas a falência da estratégia 

provisional foram; a excêntricida da lesão no RL, área mínima do lúmen no 

óstio do RL e diâmetro mínimo do lúmen no RL, pela análise de ACQ. Pela 

análise ultrassom, as variáveis identificadas foram a extensão da lesão no 

RL, diâmetro mínimo do lúmen no RL, e o acúmulo de placa no RL, sendo 

que o único preditor independente identificado foi a excêntricidade da lesão 

no RL.Em relação a reestenose binária angiográfica, os preditores foram: 

área mínima do lúmen no óstio do RL ao final do procedimento (análise 

univariada), e tratamento com estratégia de dois stents, diâmetro mínimo do 

lúmen, diâmetro de estenose, e ganho imediato ao final do procedimento, 

conforme analisado pela ACQ. 

 Desde os primeiras relatos de tratamento percutâneo em lesões de 

bifurcação coronária, ficou evidente que a presença de uma grande placa 

de ateroma no local da bifurcação estava associada a um fenômeno de 

deterioração do óstio do RL ostial (efeito de deslocamento de placa ou 

“snow-plow") após o tratamento do VP, o qual poderia evoluir com ou sem 

oclusão do RL mesmo na ausência de obstrução do óstio do RL no pré-

procedimento (Fig. 49).7, 118 
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Figura 49. Deterioração do RL após implante de stent no VP. A – Angiografia pré-
procedimento mostrando um lesão de bifurcação envolvendo a artéria DA e o ramo Dg. B – 
B – Implante de stent no VP; observa-se a presença de corda-guia protegendo o RL. C – 
Angiografia pós-implante de stent no VP mostrando comprometimento do RL, conforme 
verificado pela presença de estenose suboclusiva.  
 

 Os autores Safian et al.119, em 1993, agruparam as lesões de 

biurcação em três categorias em relação ao risco de comprometimento do 

RL durante a intervenção percutânea, incluindo: a. RL sem doença ostial, 

originando-se em local adjacente ao segmento com doença no VP. Nessa 

categoria, a chance de comprometimento do RL era rara, e geralmente 

estava relacionada a ocorrência de espasmo ostial transitório; b. RL sem 

doença ou com presença mínima de doença (estenose < 50%), originando-

se de segmento com doença no VP. Nessa categoria, a chance de 

comprometimento do RL incluindo oclusão apresentava-se em torno de 1 a 

4%, devido ao fenômeno de descolamento de placa e/ou espasmo; c. RL 

com doença significativa (≥ 50%) originando-se do segmento com doença 

no VP. Nessa categoria, a chance de oclusão do RL era elevada, em torno 

de 14 a 27%. Corroborando a esses resultados, os autores Furukawa et 

al.76, em 2005, demonstraram que lesões de bifurcação coronária com RL 

com estenose ostial ≥ 50% experimentavam taxas de comprometimento do 

RL ao final do procedimento (fluxo TIMI < 3) significantemente mais 



168 
 

elevadas que as lesões com RL sem estenose significativa (< 50%) (20,8% 

versus 6,1%, p = 0,049). Além disso, o estudo de Chaudhry et al. (2007) 

demonstrou que a falência do RL (16% ao final do procedimento) esteve 

significantemente associada a gravidade da estenose do óstio do RL (p = 

0,05) e a presença de calcificação da lesão (p = 0,06). Em geral, estenose 

angiográfica ≥ 50% tem sido considerada como o valor de corte para 

determinar o envolvimento significativo do óstio do RL (assim como o VP), e 

a maioria dos sistemas de classificação, incluindo Medina, utilizam esse 

critério para alocar os subtipos de lesão de bifurcação.39 Além disso, a 

distribuição da placa aterosclérótica no VP (em relação a origem do RL) 

também tem se mostrado um preditor de comprometimento do RL durante a 

ICP.105 Neste estudo, a placa aterosclerótica distribui-se 

predominantemente no lado contralateral a origem dos ramos. 

 Mesmo assim, os mecanismos associados a deterioração do RL 

durante o procedimento de ICP não estão completamente elucidados. 

Estudos com ultrassom sugerem que o principal mecanismo de 

comprometimento do RL durante o tratamento com estratégia provisional 

esteja relacionada ao deslocamento da carina ao invés do deslocamento da 

placa aterosclerótica, uma vez que o divisor de fluxo da bifurcação é um 

local pouco propenso para o desenvolvimento de doença. Isso explicaria, 

pelo menos em parte, o comprometimento do RL em casos onde não se 

observa lesão na análise pré-procedimento.  

 A lesão de bifurcação é classificada a partir do envolvimento do óstio 

do RL. De maneira geral, a lesão restrita ao óstio (< 5 mm) aparenta ser 
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mais responsiva a técnica provisional, sem necessidade de implante de 

stent adicional no RL. Já as lesões mais extensas apresentam maior risco 

de comprometimento do RL durante o procedimento, podendo necessitar de 

estratégia complexa (stent duplo) para manter a patência do vaso e otimizar 

o resultado angiográfico (fig. 50).52, 79  

 

 

 

 

Figura 50. Impacto da extensão da lesão na estratégia provisional. A e B – Imagens 
angiográficas pré-procedimento e pós-procedimento de uma lesão de bifurcação coronária 
verdadeira (Medina tipo 1,1,1) envolvendo a artéria DA e o ramo Dg. com lesão no RL 
restrita ao óstio (A), com resultado angiográfico otimizado após tratamento com estratégia 
provisional B). C e D – Imagens angiográficas pré-procedimento e pós-procedimento de 
uma lesão de bifurcação coronária verdadeira (Medina tipo 1,1,1) envolvendo a artéria DA e 
o ramo Dg. com lesão no RL extendendo-se além do óstio (C), com oclusão do RL ao final 
do procedimento após tratamento com estratégia provisional (D). 
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No estudo INSIDE I, reportado por Costa et al.79 em 2008, uma série 

consecutiva de pacientes com lesões de bifurcação coronária não-

selecionadas foi submetida a ICP com SF guiada por ultrassom. Nessa 

análise, a extensão da lesão no RL foi um preditor de utilização de técnica 

de stent duplo, a qual foi considera para visando a otimização dos 

resultados angiográficos.  

 

5.5 Limitações dos estudos comparativos prévios 

 

 O modelo ideal de investigação para comparar técnicas de 

tratamento de lesões de bifurcação coronária com um vs. dois stents 

permance controverso, uma vez que, vários estudos randomizados prévios 

com poder estatístico adequado para mostrar superiodade de uma técnica 

vs. a outra não incluíram morfologias complexas, de alto risco, as quais tem 

prevalência relativamente alta no cenário do mundo real.120 Isso mostra-se 

especialmente relevante no caso de lesões de bifurcação, pois esse 

subgrupo apresenta grande variabilidade anatômica e morfológica.107 

Resultados de estudos comparativos recentes com inclusão de lesões de 

bifurcação selecionadas demonstraram ausência de benefício de tratamento 

eletivo com dois stents.54 Tais achados tem levado muitos a considerarem a 

estratégia provisional melhor que a estratégia com dois stents, levando a 

propagação de que tal abordagem inicial deva ser utilizada em todo o tipo 

de lesão de bifurcação. Todavia, estudos de mundo real reportaram a 

utilização de estratégia com dois stents entre 35% a 45% dos casos.25, 26 De 
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modo geral, a estratégia eletiva de implante de stent duplo em bifurcações 

se mantém reservada aos casos de maior complexidade anatômica e 

morfológica com comprometimento significativo do RL.19  

 De qualquer forma, quando avaliamos os dados desses estudos por 

ITT, corremos o risco de não computar o real impacto da estratégia mais 

complexa com dois stents, uma vez que, os pacientes com falência do RL 

que cruzaram a partir do grupo provisional (potencialmente com lesões mais 

complexas) não são computados de acordo com o tratamento recebido, 

mesmo que tenham beneficiado-se dessa abordagem, seja na fase aguda 

ou no seguimento tardio. Um exemplo disso é a análise reportada por 

Colombo et al.16 (2004), que comparou lesões de bifurcação tratadas com 

SF liberadores de sirolimus por tratamento recebido (taxa cruzamento de 

51%). Os resultados desse estudo evidenciaram morfologia mais complexa 

no grupo tratado com stent duplo, mas taxa de sucesso do procedimento 

maior que o grupo stent único. No segmento tardio, os resultados clínicos e 

angiográficos foram semelhantes nos grupos NORDIC e CACTUS.20, 21 No 

entanto, o grupo provisional do estudo BBC ONE apresentou taxas de 

infarto do miocárdio periprocedimento significantemente mais baixas que o 

grupo stent duplo.22 É importante salientarmos que, os resultados desses 

estudos foram apresentados por ITT. Dessa forma, o impacto da estratégia 

de stent duplo não ficou evidente, uma vez que, as lesões que necessitaram 

de cruzamento (potencialmente mais complexas) não foram computadas 

dentro do grupo tratado.  
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 Uma meta-análise reportada por Brar et al.54 em 2009 demonstrou 

ausêcia de benefício de estratégia de stent duplo eletiva vs. estratégia de 

stent provisional. De fato, o grupo stent duplo apresentou maior incidência 

de complicações periprocedimento incluindo a ocorrência de infarto do 

miocárdio periprocedimento, basicamente as custas dos resultados do 

estudo BBC ONE. No geral, os resultados dos estudos randomizados 

prévios amparam a utilização inicial de estratégia provisional em lesões de 

bifurcação simples e complexas, uma vez que a prevalência de lesão de 

bifurcação verdadeira foi relativamente alta nos grupos reportados (NORDIC 

não reportou). No entanto, é importante lembrar que as classificações de 

lesões de bifurcação comumente usadas na prática diária, como Medina, 

falham em retratar a real complexidade das lesões, uma vez que não 

consideram importantes características que já demonstraram impactar de 

maneira signicativa o sucesso do procedimento de ICP, como: diâmetro do 

vaso, gravidade e extensão da lesão, presença de cálcio, distribuição da 

placa aterosclerótica, e angulação entre os ramos distais.5, 39 Uma análise 

crítica mais detalhada sugere que as lesões incluídas em NORDIC e BBC 

ONE apresentavam menor complexidade que as lesões incluídas em BBK e 

CACTUS, o que poderia, pelo menos parcialmente, explicar as taxas de 

falência do RL com a estratégia provisional excessivamente baixas 

observadas em NORDIC e BBC ONE (4,3% e 3% de cruzamento, 

respectivamente). Já os estudos CACTUS e BBK incluíram aparentemente 

lesões mais complexas, e apresentaram taxas de falência do RL no grupo 

provisional (cruzamento) de 19% e 31%, respectivamente.20-23 Outra 
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explicação seriam os diferentes critérios de cruzamento utilizados. Nesta 

análise, a taxa de cruzamento foi 18,5%, no entanto, 6 pacientes do grupo 

stent único apresentaram falência do tratamento. A tabela 29 apresenta os 

critérios de cruzamento dos vários estudos.  

Tabela 29. Critérios de cruzamento. 

Estudo NORDIC CACTUS BBK BBC ONE Costa 

Estenose residual - 
≥ 50% ≥ 75% > 70% > 50% 

Dissecção - 
≥ tipo B ≥ tipo D ≥ tipo B A - F 

Fluxo anterógrado TIIMI = 0 TIMI ≤ 2 - TIMI ≤ 2 TIMI ≤ 2 

 

 No entanto, devido a que as lesões de bifurcação apresentam grande 

variedade em termos de localização, morfologia e complexidade geral, uma 

seleção individual na abordagem técnica pode ser preferível para a escolha 

da ICP, em vez de decidir com base em sistemas de classificação que não 

levam em consideração a complexidade global da lesão.  

 

5.5.1 Considerações relacionadas ao protocolo do estudo 

 

 No estudo atual, considerou-se que, um modelo adequado para 

comparar a técnica provisional vs. estratégia com dois stents eletiva deveria 

incluir lesões com alta complexidade, justamente o subgrupo 

sistematicamente excluído de estudos controlados prévios, seja por critérios 

de exclusão formais, seja pelo viés do operador, onde ainda existe debate 

sobre a melhor técnica de tratamento. Dessa forma, foi proposta uma 

abordagem técnica e estratégia de randomização capazes de simular a 

prática clínica. Na análise atual, partiu-se da hipótese de que as lesões de 
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bifurcação mais complexas poderiam se beneficiar de tratamento com 

estratégia de dois stents. Como o óstio do RL tem sistematicamente 

reportado como o principal foco de reestenose nas lesões de bifurcação, 

independentemente da técnica de tratamento, a hipótese do estudo foi 

avaliada através do desfecho substituto de área mínima do lúmen no RL ao 

final do procedimento (desfecho primário), conforme a análise de ultrassom 

intracoronário e reavaliação angiográfica e ultrassonográfica tardia. 

 

5.5.1.1 Utilização de desfecho substituto 

 

 O uso de desfechos substitutos na cardiologia intervencionista é 

perfeitamente justificável, uma vez que, parâmetros ultrassonográficos e 

angiográficos como área mínima do lúmen/stent, PTL e reestenose binária, 

demonstram correlação clínica em análises envolvendo dispositivos 

coronários. Digno de nota é o fato da aplicabillidade de certos parâmetros 

em subgrupos de lesões específicos não traduzir a real eficácia do 

tratamento. Na análse atual, a reestenose no RL foi signficantemente 

reduzido com stent duplo vs. stent único, no entato a PTL nessa localização 

foi semelhante. A PTL tem sido identificada como um dos parâmetros de 

maior independência para a avaliação da eficácia na inibição da HNI e sua 

aplicabilidade tem sido considerada sobretudo em estudos iniciais com 

novos dispositivos intra-coronários, onde busca-se a demonstração de 

eficácia com número reduzido de tamanho de amostra. No estudo de 

Pocock et al.121, em 2007, foi demonstrado que a utilização da PTL como 
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parâmetro angiográfico substituto de RLA, pode reduzir o tamanho de 

amosta em até 70%, sem comprometer a consistência e predictibilidade dos 

resultados. No entanto, a utilização deste parâmetro como desfecho de 

eficácia no óstio do RL de bifurcações coronárias pode não ser adequado, 

principalmente em estudo comparando técnicas com um vs. dois stents. 

Estudos prévios demonstraram de maneira sistemática que a PTL no 

seguimento tardio de lesões tratadas apenas com cateter-balão é 

significantemente menor que a PTL encontrada em lesões tratadas com 

stents. Isso deve-se, basicamente, ao menor ganho imediato alcançado com 

a ATC com balão ao final do procedimento. Tal fenômeno poderia ser ainda 

mais pronunciado no óstio do RL, uma vez que, seu revestimento externo 

exibe elevada concentração de fibras elásticas, o que torna-o mais 

susceptível a retração elástica aguda.  

 Outro aspecto dessa questão é a resposta vascular de acordo com a 

presença ou ausência de doença aterosclerótica. No primeiro estudo em 

humanos do SF liberador de paclitaxel dedicado para bifurcações PETAL, 

reportado por Ormiston et al.90 em 2010, a análise de ACQ segmentar das 

lesões tratadas com estratégia provisional demostrou PTL no óstio do RL no 

seguimento de 6 meses de 0,24 mm quando havia doença (de acordo com 

a classificação de Medina) vs. 0,05 mm nos casos sem doença. N análise 

atual, a lesão angiográfica significativa no RL era um critério de inclusão. 

Mesmo assim, o estudo ultrassonográfico pré-procedimento identificou dois 

casos isentos de qualquer processo ateromatoso na localização ostial do 

RL, a despeito da presença de “estenose angiográfica”. Em ambos os 
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casos, os pacientes não foram submetidos a pré-dilatação do RL e 

subsequente randomização, sendo alocados no grupo registro e tratados 

com estratégia de stent único com o dispositivo do estudo. A presença de 

remodelamento negativo no óstio do RL é comum e, de maneira geral, não 

está associada a comprometimento funcional. Logo, o tratamento desse tipo 

de “estenose angiográfica” com stent não está justificado, a não ser em 

situações não programadas que ocorram durante o procedimento levando a 

comprometimento do RL. Interessantemente, a PTL no VP foi 

signicantemente aumentada com stent duplo vs. stent único no estudo atual. 

O motivo de tal achado não esté elucidado, no entanto, podemos especular 

que pode estar associado a alta concentração de metal na região da carina 

que poderia levar a distúrbios de fluxo nessa região. Consequentemente, 

causando áreas de baixa presão de fluxo que poderiam favorecer a 

formação de HNI. No entanto, essa hipótese precisa ser analisada em 

estudos futuros.       

 Finalmente, vários estudos avaliaram os preditores e fatores 

mecânicos relacionadas à reestenose de SNF e SNF, bem como, os fatores 

individuais e das lesões que pudessem correlacionar-se com a ocorrência 

deste evento adverso. Em comum, estes estudos apontam o fato de que, a 

área final obtida ao término da intervenção, seja qual estratégia ou 

dispositivo utilizado, representa um preditor independente de reestenose, ou 

seja, a obtenção de ampla área luminar ao final do procedimento, 

representa a melhor possibilidade do paciente ter boa evolução após a ICP, 

independentemente do mecanismo responsável pela reestenose (ex.: 
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remodelamento negativo após intervenção com cateter-balão vs. 

hiperproliferação neointimal após colocação de SNF e SF). Portanto, 

mesmo na era dos stents farmacológicos, o conceito “bigger is better” ainda 

é relevante no sentido de prognóstico após intervenções percutâneas. E 

esta afirmação também persiste verdadeira para o que ocorre na origem dos 

RL após ICP em bifurcações, conforme demonstrado no presente trabalho. 
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Nessa investigação realizada em pacientes portadores de lesões de 

bifurcação coronária complexas tratadas com estratégia provisional versus 

estratégia com dois stents com guia de ultrassom, o emprego de técnica de 

stent duplo apresentou melhores resultados que o tratamento com stent 

único, incluindo:  

 Maior área mínima do lúmen no óstio do RL no pós-procedimento e 

no seguimento tardio; 

 Menor taxa de reestenose no RL no seguimento tardio. 

 Quanto aos objetivos secundário, a falência do RL durante a 

realização de pré-dilatação do RL esteve associada ao grau de estenose 

encontrada na localização ostial.  

 Nos pacientes alocados para tratamento com a estratégia provisional, 

a falência do RL esteve associada de forma não significante a excêntricida 

da lesão no RL, área mínima do lúmen no óstio do RL e diâmetro mínimo do 

lúmen no RL, pela análise de ACQ. Pela análise ultrassom, as variáveis 

identificadas foram a extensão da lesão no RL, diâmetro mínimo do lúmen 

no RL, e o acúmulo de placa no RL, sendo que o único preditor 

independente identificado foi a excêntricidade da lesão no RL.  

 Em relação a reestenose binária angiográfica, os preditores foram: 

área mínima do lúmen no óstio do RL ao final do procedimento (análise 

univariada), e tratamento com estratégia de dois stents, diâmetro mínimo do 

lúmen, diâmetro de estenose, e ganho imediato ao final do procedimento, 

conforme analisado pela ACQ. 
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Anexo A. Aspectos morfológicos de complexidade de lesões coronárias.  

Característica Descrição* 

Aneurisma Segmento arterial com dilatação (formato arredondado ou oval) de dimensões maiores que o 
segmento arterial normal     

Angulação Ângulo formado pelas linhas luminais centrais dos segmentos proximal e distal à estenose. É 
classificado como moderado (45-90O) ou grave (>90O) 

Bifurcação Presença de placa ateromatosa obstrutiva dentre 3 mm da carina (ou centro) da bifurcação.(†) 
Geralmente considera-se lesão de bifurcação quando o ramo lateral envolvido possui diâmetro 
≥1,5 mm. As lesões em bifurcações são classificadas de acordo com o comprometimento dos 
segmentos proximal e distal do vaso principal, e/ou do óstio do ramo lateral.39 As trifurcações são 
consideradas quando existe a presença de um segundo RL originando-se dentre 3 mm da carina 
da lesão; são classificadas de maneira similar as bifurcações122 

Calcificação Densidade presente na parede vascular no local da lesão. É classificada da acordo com sua 
intensidade (radiolucência) em: leve (densidade visualizada somente durante a injeção de 
contraste), moderada (densidade visualizada somente com o movimento cardíaco antes da 
injeção de contraste), ou grave (densidade visualizada sem movimento cardíaco antes da injeção 
de contraste)  

Ectasia Segmento com diâmetro > que o diâmetro do segmento normal adjacente 

Estenose Grau de obstrução da lesão; considera-se significativa uma lesão com estenose ≥50%.
123 

Classificadas em: moderada quando estenose 50-70%, ou grave se estenose >70%; ainda: 
suboclusiva 90-99%, e oclusiva 100% 

Excêntricidade Estenose que apresenta um de seus bordos luminais no quartil externo do lúmen aparentemente 
normal. É classificada de acordo com Ambrose

124 em: tipo I (estreitamento com bordos regulares 
e ângulos “abertos” em suas extremidades), ou tipo II (estreitamento com bordos irregulares e/ou 
ângulos “fechados” em suas extremidades) 

Extensão Verificada em uma projeção sem encurtamento do vaso, a extensão (ou comprimento) da lesão é 
delimitada pelos “ombros” da lesão, ou seja, a transição entre o segmento estenótico e a 
referência normal do vaso proximal e distal. É classficada em: focal (<10 mm), tubular (10-20 
mm), ou difusa (>20 mm)  

“Flap” ou “aba” intimal Extensão (prolongamento) móvel e radiolucente da parede do vaso no lúmen arterial  

Irregularidade Estenose com contorno irregular sequencial e múltiplo 

Localização Segmento coronário acometido. Determina envolvimento de tronco de coronária esquerda, 
segmentos proximais, médios ou distais dos vasos epicárdicos maiores, ou ainda ramos 
secundários maiores e menores 

Multiarterial Lesões com estenose ≥50% em dois ou mais vasos epicárdicos maiores (ou grande ramo 
lateral)125 

Oclusão (e circulação 
colateral)  

Redução completa do lúmen vascular (diâmetro de estenose = 100%) e/ou ausência de fluxo 
anterógrado (fluxo TIMI grau 0) ou perfusão mínima sem opacificação do leito vascular distal 
(fluxo TIMI grau 1). É considerada crônica se ≥3 meses. Pode estar associada ou não a 
presença de circulação colateral, a qual é classificada em: “briDg.ing” (colaterais originando-se 
do mesma artéria coronária), ipsilateral (colaterais entre artéria coronária DA e Cx e vice-versa), 
ou contra-lateral (colaterais entre artéria CD e CE ou vice-versa). A circulação colateral ainda é 
quantificada de acrodo com a classificação de Rentrop

94 em: grau 0 (preenchimento não-visível); 
grau 1 (preenchimento de ramos laterais mas sem opacificação de contraste no segmento 
epicárdico); grau 2 (preenchimento epicárdico parcial); e grau 3 (preenchimento completo do 
segmento epicárdico)  

Óstio Lesão originando-se dentre 3 mm da origem do vaso 

Ponte de veia safena 
degenerada 

Presença de irregularidades luminais ou ectasia envolvendo >50% da extensão do enxerto 

Tortuosidade Avalia a acessabilidade da lesão; refere-se ao segmento do vaso proximal à estenose. É 
classificada em: moderada (presença de 2 curvas ou “dobras” ≥75

O) ou grave (presença de 3 
curvas ou “dobras” ≥75

O)    

Trombo Defeito de enchimento intraluminal, localizado, com bordos definidos, mobilidade variável, 
separado da parede adjacente; com ou sem estase do contraste. Pode ter aspecto: globular, 
defeito de enchimento, “hazyness” (“ofuscamento”), ou oclusão 

Úlcera Presença de uma pequena “cratera” expandindo-se focalmente na área de estenose; não se 
estende além do lúmen arterial normal   

Variáveis dispostas em ordem alfabética. *Adaptado de Popma J. e Gibson M.126 †Adaptado de Costa R. e cols.5 DA=descendente anterior; 
CD=coronária direita; CE=coronária esquerda; Cx=Circunflexa; TIMI=Thrombolysis in Myocardial Infarction. 
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