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RESUMO 

 

 

Rossi RJ. Efeito do sevoflurano sob os níveis séricos de CK MB após angioplastia 

coronária percutânea por stent: ensaio clínico prospectivo e randomizado [Tese]. São 

Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; 2021. 

 

Marcadores de lesão miocárdica como a creatininofosfoquinase isoforma MB (CK 

MB), se encontram elevados em aproximadamente 30% dos pacientes submetidos à 

intervenção coronária percutânea (ICP) por stent. Pode-se predizer que esta elevação 

representa injúria miocárdica que pode trazer impacto ao paciente no médio e longo 

prazo incluindo risco de morte. O sevoflurano, um anestésico inalatório do grupo dos 

halogenados, pode apresentar propriedades cardioprotetoras através da indução do 

fenômeno de pré condicionamento farmacológico, podendo beneficiar pacientes 

submetidos a ICP. Este é um ensaio clínico, randomizado 1:1, envolvendo pacientes 

com doença arterial coronariana elegíveis a ICP. Serão randomizados 1254 pacientes 

de ambos os sexos no qual um grupo recebe sevoflurano em fração inspirada de 2% 

e o grupo controle recebe apenas oxigênio, durante 30 minutos previamente a 

realização da ICP. Após 10 minutos do término da fase de exposição ao anestésico, 

o paciente é liberado ao procedimento não devendo exceder 30 minutos do seu 

preparo. Não serão considerados inclusos pacientes com infarto agudo do miocárdio  

(IAM) em menos de 72 horas e stent em enxertos venosos e em artéria mamária 

interna. O objetivo primário do estudo visa comparar os níveis séricos de CK MB 

massa em ambos os grupos e comparar o tamanho da amostra que eleva o marcador. 

O objetivo secundário visa comparar elevações expressivas de CK MB massa 

(definido por elevação > 5 vezes limite superior de normalidade), o tempo de 

internação hospitalar, tempo de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e 

mortalidade de 1 ano. Os resultados do estudo apontam que o sevoflurano foi incapaz 

de promover cardioproteção mensurado pelos níveis séricos de CK MB massa entre 

o grupo Sevoflurano vs o grupo Controle (2,52 ± 9,64 vs 1,84 ± 8,58, p=0,32). Também 

não observamos efeito sobre a redução do tamanho da população que aumenta os 

níveis séricos do marcador (prevalência da amostra estudada com aumento de CK 

MB massa maior que 1 vez o limite superior de normalidade do grupo Sevoflurano foi 

de 30,8% vs 28,9% do grupo Controle, p=0,33 e em aumentos acima de 5 vezes o 



 
 

limite superior de normalidade a prevalência encontrada foi de 4.6% vs 3.1%, p=0,21 

respectivamente). O agente sevoflurano não conseguiu promover proteção 

miocárdica de acordo com os parâmetros adotados nos pacientes submetidos a 

angioplastia coronária percutânea por stent quando comparado ao grupo controle. 

 

Palavras-chave: Angioplastia Coronária Percutânea. Stent.  Sevoflurano. Anestésico 

Inalatório. Cardioproteção.  Pré Condicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Rossi RJ. Effect of sevoflurane on serum CK MB levels after percutaneous coronary 

stent angioplasty: prospective randomized clinical trial [thesis]. São Paulo: Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia; 2021. 

 

Markers of myocardial injury such as CK MB are elevated in approximately 30% of 

patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) by stent. It can be 

predicted that this elevation represents myocardial injury that can impact the patient in 

the medium and long term including risk of death. Sevoflurane, an inhaled anesthetic 

of the halogenated group, may have cardioprotective properties through the induction 

of the pharmacological preconditioning phenomenon and may benefit patients 

undergoing PCI. This is a 1: 1 randomized clinical trial involving coronary artery 

disease patients eligible for PCI. 1254 patients of both sexes will be randomized, in 

which one group receives sevoflurane in a 2% inspired fraction and the control group 

receives only oxygen for 30 minutes prior to PCI. 10 minutes after the end of exposure, 

the patient is fit for the procedure and should not exceed 30 minutes of its preparation. 

Patients with AMI less than 72 hours and stent in venous grafts and internal mammary 

artery will not be included. The primary objective of the study is to compare serum CK 

MB mass levels in both groups and to compare the sample size that elevates the 

marker. The secondary objective aims to compare expressive elevations of CK MB 

mass (defined by elevation> 5 times upper limit of normal), length of hospital stay, 

length of stay in intensive care unit (ICU) and 1 year mortality. The study results 

indicate that sevoflurane was unable to promote cardioprotection measured by serum 

CK MB mass levels between the Sevoflurane vs Control group (2.52 ± 9.64 vs 1.84 ± 

8.58, p = 0,32). We also observed no effect on population size reduction that increases 

serum marker levels (prevalence of the sample studied with increase in CK MB mass 

greater than 1 times the upper limit of normality of the Sevoflurane group 30.8% vs 

28.9% Control group, p = 0,33 and 4.6% vs 3.1%, p = 0,21 respectively for increases 

of more than 5 times the upper limit of normality). Sevoflurane failed to promote 

myocardial protection according to the parameters adopted in patients undergoing 

percutaneous stent coronary angioplasty when compared to the control group. 

 



 
 

Keywords: Percutaneous Coronary Angioplasty. Stent. Sevoflurane. Inhalation 

Anesthetic. Cardioprotection. Preconditioning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença cardiovascular (DCV) ainda representa a principal causa de morte 

em países desenvolvidos. Contínuos projetos envolvendo conscientização e 

prevenção, além dos notórios avanços no tratamento, tem alcançado êxito em reduzir 

essa prevalência. Somente nos Estados Unidos da América, no período de 2006 a 

2016, a taxa de mortalidade por DCV caiu na ordem de 18,6%1. Infelizmente esse 

conjunto de fatores ainda não reproduzem melhores desfechos nos países de média 

e baixa renda2. O padrão do tratamento intervencionista foi modificado nas últimas 

décadas, com a revascularização coronária por via percutânea (ICP) ocupando a mais 

prevalente via de tratamento, antes representada pela via cirúrgica1.  

O tratamento da doença arterial coronariana por via endovascular teve suas 

primeiras publicações na década de 70, pelos resultados reportados de tratamento 

realizado por angioplastia por cateter balão3. Alguns anos mais tarde, novas 

perspectivas surgiam através do implante de stents metálicos que posteriormente 

deram lugar aos stents de revestimento farmacológico visando reduzir a ocorrência 

de reestenose e obter resultados mais duradouros4. Quando comparado ao 

tratamento cirúrgico, a ICP apresenta menor agressão ao organismo, tempo de 

recuperação mais rápida e menor incidência de complicações de curto prazo5. 

Entretanto, os estudos mostram que injúrias miocárdicas estão presentes nas 

mais variadas incidências e proporções, detectados pela presença de marcadores de 

lesão miocárdica como a creatinofosfoquinase isoforma MB (CK MB) e a troponina5,6. 

Quando o marcador utilizado para o rastreamento é a CK MB, elevação entre 1 a 3 

vezes o limite superior da normalidade ocorre em até 30% dos casos, e elevações 

maiores que 5 vezes oscilam em torno de 8-10%6,7. A elevação desses marcadores 

pode ser relacionada a variados fatores como idade, características da lesão e 

condição clínica do paciente exercendo impacto na morbidade e mortalidade do 

paciente no médio e longo prazo6. 

Os atuais critérios adotados para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio 

(IAM) associado a ICP, contam com elevação dos marcadores de lesão miocárdica 

acima de 5 vezes o limite superior de referência, associado à presença de sintomas, 

alterações eletrocardiográficas, angiográficas ou em exames de imagem. Elevações 
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inferiores a 5 vezes o limite superior de referência, são denominados de injúria 

miocárdica8. 

Grandes estudos mostram que quando existe elevação dos níveis de 

creatininofosfoquinase isoforma MB (CK MB) em mais de 5 vezes o percentil 99 nos 

pacientes que realizaram angioplastia, piores desfechos tanto no curto quanto no 

longo prazo são observados6. Segundo metanálise envolvendo 48.022 pacientes, Jae-

Sik et al.,6 demonstraram a correlação entre o aumento dos níveis de CK MB com 

risco atribuído a morte tardia. Os resultados reportados mostram que, em pacientes 

submetidos a ICP com níveis de CK MB acima dos valores de referência, o risco 

relativo (RR) de morte é de 1,74 (intervalo de confiança de 95% 1,42 – 3,13, 

p<0,0001). O estudo conclui ainda que existe uma correlação direta entre a liberação 

CK MB após ICP e aumento na mortalidade, mesmo quando os níveis séricos de CK 

MB se elevam em menos de 3 vezes o valor de referência. Quanto mais acentuadas 

estas elevações, mais forte se torna esta correlação6. 

A creatininofosfoquinase é uma enzima catalizadora que promove fosforilação 

da creatina para formação da fosfocreatina. Sua isoforma MB, é predominantemente 

encontrada no citoplasma do miócito, e sua presença no sangue prediz dano 

miocárdico. Seus níveis podem ser mensurados em 4 a 6 horas após o evento 

isquêmico permanecendo detectados por até 48 horas. 

Uma melhora na sensibilidade do marcador foi alcançada através de técnicas 

de detecção quantitativa da CK MB (CK MB massa), utilizando anticorpo monoclonal 

altamente sensível, tornando esta detecção independente da sua atividade 

enzimática7. Apesar de conferir menor sensibilidade e especificidade que a troponina, 

a elevação de CK MB apresenta boa correlação prognóstica em pacientes submetidos 

a ICP com implante de stent7. 

 

1.1  Injúria isquêmica  

 

Durante um evento isquêmico, ocorre produção aumentada de radicais livres 

de oxigênio (ROS) promovendo abertura dos canais mitocondriais de KATP sensíveis 

com resultante influxo de íon potássio (K+) a nível mitocondrial mantendo estável o 

influxo de íon cálcio (Ca++). Nestas condições, a mitocôndria é capaz de preservar seu 
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estado funcional, garantindo a homeostase eletrolítica e modulando a produção de 

ROS15,16,17. 

No entanto, em situações de injúria isquêmica duradoura, este equilíbrio se 

rompe e desbalanços iônicos começam a ser observados decorrentes de alterações 

funcionais de seus canais. A produção mitocondrial de trifosfato de adenosina (ATP) 

fica reduzida, acarretando acúmulo de íon hidrogênio (H+) no meio intracelular e 

contribuindo para tornar a célula acidótica. Em resposta, a célula isquêmica busca se 

reequilibrar trocando H+ por íon sódio (Na+), que acaba por se acumular no 

intracelular. O acúmulo de Na+ promove retenção e sequestro de líquido intracelular, 

que corrobora para agravar o quadro da acidose celular. Mais uma vez, a célula lança 

novo recurso compensatório promovendo a troca do Na+ pelo Ca++, com consequente 

sobrecarga deste íon no intracelular. Em última análise, o acúmulo de Ca++ aumenta 

a produção de ROS e de fosfatos inorgânicos, já refletindo o inadequado 

funcionamento celular com marcante diminuição da produção de ATP18,19. Nesse 

contexto, os principais mediadores de stress oxidativo são liberados, como a 

bradicinina, a adenosina e catecolaminas simpáticas, em um mecanismo final de 

resguardar a integridade celular através da ativação intracelular de proteínas e canais 

específicos voltados a esta finalidade.  

 

1.2  Cardioproteção e o pré condicionamento   

 

Durante o processo adaptativo, quando células cardíacas são submetidas a um 

estado isquêmico transitório, mecanismos de proteção passam a ser ativados, 

resultando em melhor tolerância a uma condição de injúria isquêmica 

prolongada9,10,11. Este fenômeno, denominado de pré condicionamento isquêmico, é 

desencadeado durante a ocorrência de isquemia celular seguida por reperfusão. 

Desta forma, o pré condicionamento isquêmico é um fenômeno de proteção celular 

induzido por breves episódios de isquemia não letal, verificado por preservação 

funcional celular e redução da área de lesão. 

As primeiras publicações relacionadas ao pré condicionamento datam da 

década de 80 quando Murry et al.,11 reportaram marcante redução na área de infarto 

nos corações de cães submetidos a curtos períodos de isquemia antes de uma injúria 

isquêmica duradoura11. Neste contexto, novos estudos foram desenvolvidos com a 
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finalidade de elucidar as vias de proteção envolvidas, sua aplicabilidade em humanos 

e a possibilidade de haver outros agentes indutores deste fenômeno. 

Diversos mediadores foram vinculados a indução do pré condicionamento, 

como as catecolaminas simpáticas, o oxido nítrico, a bradicinina, os radicais livres de 

oxigênio (ROS) e com grande relevância nesse processo a adenosina. A adenosina 

quando acoplada a seus receptores específicos do tipo A1 e A3 ativa receptores de 

membrana acoplados a proteína G. A partir deste momento vias intracelulares 

especificas em modular a ação dos principais efetores do fenômeno são ativadas. 

Uma cascata de reações se inicia com a ativação da fosfolipase C, que promove a 

formação de trifosfato de inositol. O trifosfato de inositol atua tanto na liberação de 

Ca++ do reticulo sarcoplasmático como na produção de diacilglicerol, que estará 

envolvido na ativação da proteína cinase C. Com sua ativação, a proteína cinase C 

ativa os canais de K+ dependentes de ATP na mitocôndria e nos sarcolemas que irão 

reduzir a concentração de Ca++ intracelular, estabilizar a produção de ATP e manter 

fechados os poros de permeabilidade transitória20,21,22. Os dois principais efetores 

envolvidos nesse mecanismo são os canais mitocondriais de KATP sensíveis e os 

poros de permeabilidade transitória mitocondriais sendo o primeiro responsável em 

promover a homeostase do Ca++ intracelular. Já os poros de permeabilidade 

transitória mitocondriais atuam através da modulação da produção de ROS, 

corroboram na homeostase do Ca++ intracelular e promovem o equilíbrio elétrico de 

membrana12,13,14. Através da ativação e interação dos mencionados efeitos, o miócito 

suporta melhor a injúria isquêmica.  

Portanto, é a nível mitocondrial que o pré condicionamento atuará de forma 

mais expressiva, promovendo um melhor funcionamento de canais iônicos, 

preservando produção de ATP, modulando a produção de radicais livres de oxigênio 

e melhorando o estado funcional desta organela após o período de injúria. Os eventos 

danosos associados a isquemia e reperfusão afetam não apenas a função celular, 

mas também podem conduzir a morte desta célula, seja em uma fase imediata ou 

tardia.  
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          Figura 1 – Modelo ilustrativo das vias do pré condicionamento 

 

              Fonte: Balakumar et al 16  

 

1.3  Pré condicionamento farmacológico  

 

Alguns fármacos são capazes de promover proteção celular por ativar 

receptores, proteínas celulares e canais iônicos envolvidas no pré condicionamento 

isquêmico. Inicialmente descrita como respostas fisiológicas e moleculares à isquemia 

e reperfusão, evidências crescentes sugerem que esses mecanismos podem ser 

mimetizados e manipulados farmacologicamente por uma variedade de substâncias, 

incluindo agentes anestésicos23-26. 

Diversos estudos voltaram-se ao campo da proteção induzida por fármacos 

anestésicos, constatando que os benefícios podem se estender a outros tecidos além 

do miocárdio27-32. Importante mecanismo relacionado aos efeitos protetores 
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miocárdicos consiste na alteração da relação entre a oferta e demanda de oxigênio 

pelo miócito por aumentar seu suprimento e reduzir o seu consumo. Entretanto, nas 

últimas duas décadas, evidências experimentais crescentes indicam que as 

propriedades cardioprotetoras dos agentes anestésicos voláteis não podem ser 

atribuídas apenas a este fato33-35. 

Conceitos atuais consideram que a proteção miocárdica pode ser atribuída a 

indução do pré e pós-condicionamento farmacológico produzido por esses fármacos. 

Foi na década de 90 que estudos apontaram que os agentes inalatórios também foram 

capazes de proteger o tecido miocárdico contra danos gerados durante a fase de 

reperfusão, fenômeno conhecido como pós condicionamento. A fase de reperfusão se 

caracteriza por um evento de instabilidade clínico e metabólico que ocorre quando se 

restabelece o fluxo sanguíneo a área previamente infartada. Esta instabilidade se 

apresenta por arritmias, disfunções contráteis e acidose metabólica. Com algumas 

particularidades, o fenômeno de pós condicionamento segue por vias efetoras 

semelhantes36-38. 

Inúmeras teorias tentam explicar de modo isolado ou mesmo em processos 

aditivos e sinérgicos, o mecanismo através do qual o pré condicionamento promove 

proteção celular, merecendo destaque as teorias relacionadas a modulação de canais 

celulares e mitocondriais, estabilização iônica bem como expressão gênica. O efeito 

resultante da indução do pré condicionamento farmacológico consiste na ativação dos 

canais de potássio sensíveis ao ATP(KATP) através de sua abertura, promovendo um 

equilíbrio na homeostase do Ca++ intracelular, evitando assim o seu acúmulo. A 

resultante é uma adequação funcional do miócito conferindo estabilidade à membrana 

celular evitando sua ruptura e morte. Através da ativação dos canais de KATP 

mitocondriais teremos inibição da abertura dos poros de permeabilidade transitória 

com restauração da produção de ATP pela célula. Com a inibição da abertura dos 

poros de permeabilidade transitória, evitamos a liberação do citocromo C para o 

citoplasma celular, preservando-a a nível mitocondrial. O citocromo C quando 

translocado ao citoplasma celular é relacionado em promover morte celular, tanto 

imediata como programada (apoptose)39-44.   

A atuação dos ROS também corrobora com o mecanismo de proteção celular 

através de sua modulação. Grandes quantidades de ROS são liberadas durante a 

reperfusão do miocárdio isquêmico, danificando as proteínas responsáveis pela 
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homeostase intracelular, deprimindo a função contrátil e produzindo danos à 

membrana. Os anestésicos voláteis reduzem a liberação de quantidades deletérias 

de ROS associadas à oclusão e reperfusão da artéria coronária. Em conjunto, é 

possível que os anestésicos voláteis possam modular múltiplos locais da cadeia de 

transporte de elétrons direta ou indiretamente via mecanismo de feedback mediado 

por ROS44-47.  

Uma vez ativado o pré condicionamento, duas fases de proteção passam a ser 

mais expressivas. A fase precoce, mais intensa, tem duração de duas a três horas 

após a exposição ao anestésico inalatório com marcante efeito na promoção da 

proteção celular contra a injúria isquêmica. Já na fase tardia, mais evidentes entre 24 

a 72 horas após a indução do pré condicionamento, substâncias gatilho e mediadores 

promovem a síntese de novas proteínas que conferem proteção frente a injúria 

isquêmica além de promover recuperação funcional da região acometida. Sendo 

assim, o pré condicionamento farmacológico uma vez ativado, se estende mesmo 

após o término da exposição ao agente farmacológico.  

 
 

              Figura 2 – Vias do pré condicionamento conforme a fase de indução 

  

       Fonte: Swyers et al.17  
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Ainda com resultados controversos, estudos clínicos sugerem que o uso de 

agentes inalatórios em pacientes submetidos a revascularização cirúrgica do 

miocárdio é capaz de agregar cardioproteção, por modular os efeitos deletérios 

relacionados à isquemia e à reperfusão. Esses resultados são atribuídos a melhorias 

dos mais variados parâmetros, como marcadores de lesão miocárdica, estado 

funcional miocárdico e mortalidade de curto e longo prazo.   

Em um ensaio clínico prospectivo, randomizado e multicêntrico envolvendo 72 

pacientes, Julier et al.,24  demonstraram o efeito cardioprotetor no grupo tratado com 

sevoflurano vs placebo, nos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do 

miocárdio, mensurados pelos níveis séricos de N-terminal pró-peptídeo natriurético 

tipo-B (NT-pro-BNP) (2,18 ± 1,118 ng/l vs 4,841 ± 2,937 ng/l, p < 0,001). Entretanto 

quando analisado os níveis séricos de CK MB e troponina T, estes não se mostraram 

diferentes entre os grupos 23.  

Likhvantsev et al.,34 em um estudo randomizado com 900 pacientes, 

demonstraram que, quando comparado aos anestésicos intravenosos, o sevoflurano 

reduz o tempo de internação hospitalar (10 [9-11] dias vs. 14 [10-16] dias, p <0,001), 

diminui os níveis de troponina I (0,18 ng/ml vs. 0,57 a 24 h, p <0,001) e NT pro-BNP 

(633 pg/ml vs. 878 a 24 h, p <0,001; 482 vs. 1036 a 48 h, p <0,001) e até mesmo é 

capaz de impactar a taxa de mortalidade em um ano (17,8% vs. 24,8%, p = 0,03)34.  

Guarracino et al.,52 em ensaio clínico prospectivo, multicêntrico e randomizado 

demonstraram efeito cardioprotetor estratificado pelos níveis séricos de troponina I em 

pacientes submetidos a revascularização cirúrgica do miocárdio entre os grupos 

tratados com agente inalatório desflurano vs anestesia venosa pura (1.2 [0.9-1.9] 

ng/dL vs 2.7 [2.1-4.0] ng/dL, p<0,001 52.  

Apesar das diversas constatações do benefício do anestésico inalatório em 

reduzir dano miocárdico em cirurgia cardíaca, poucos estudos foram desenvolvidos 

em pacientes a serem tratados por ICP.  

A hipótese do presente estudo é que o uso do anestésico inalatório sevoflurano, 

quando administrado antes da ICP, pudesse promover cardioproteção induzida pelo 

pré condicionamento farmacológico, reduzindo a extensão da injúria miocárdica após 

ICP com implante de stent.
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo primário 

 

- Estimar e comparar a incidência de elevação de CK-MB massa (qualquer valor 

acima do limite superior da normalidade) entre pacientes submetidos à ICP com 

implante de stents, randomizados para receber anestésico inalatório (sevoflurano) 

versus controle (placebo) antes da revascularização percutânea. 

 

2.2  Objetivos secundários 

 

- Estimar e comparar a incidência de elevação expressiva de CK-MB massa (> 

5x o limite superior da normalidade) entre pacientes submetidos à ICP com implante 

de stents, randomizados para receber anestésico inalatório (sevoflurano) versus 

controle (placebo) antes da revascularização percutânea 

- Comparar o tempo de internação em UTI, o tempo de internação hospitalar e 

a taxa de eventos cardíacos maiores (morte cardiovascular, IAM e nova 

revascularização) na fase imediata (primeiros 30 dias) e tardia (até um ano) entre 

pacientes submetidos à ICP com implante de stents, randomizados para receber 

anestésico inalatório (sevoflurano) versus controle (placebo) antes da 

revascularização percutânea. 
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3  MÉTODO 

 

 

O presente estudo é um ensaio clínico, prospectivo, randomizado (1:1), com 

cálculo amostral de 1.254 pacientes divididos em 2 grupos de 627 pacientes, realizado 

no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, localizado na cidade de São Paulo – SP. 

Os grupos recebem a denominação:  

- Grupo Sevoflurano (ativo) que recebe o agente anestésico sevoflurano; 

- Grupo Controle, que recebeu placebo de oxigênio ao invés.  

A pesquisa envolveu pacientes com diagnóstico de doença arterial coronária 

com indicação de ICP por stent em caráter eletivo e de urgência. 

 

3.1  Seleção dos pacientes 

 

3.1.1  Critérios de inclusão 

 

a) ambos os sexos; 

b) pacientes com doença arterial coronariana candidatos a ICP com implante 

de stent em caráter eletivo ou de urgência. 

 

3.1.2 Critérios de exclusão 

 

a) pacientes com idade maior ou igual a 80 anos; 

b) infarto do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST em menos 

de 72 horas de evolução, excluindo, portanto, angioplastia primária, de 

resgate e pós trombolítico quando realizada dentro deste período de tempo; 

c) infarto do miocárdio sem supra desnivelamento do segmento ST em menos 

de 72 horas de evolução; 

d) angioplastia realizada em lesões-alvos situadas em enxertos arteriais e/ou 

de veia safena; 

e) paciente gestante; 

f) pacientes portadores de insuficiência renal crônica em fase dialítica. 
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3.2  Execução do projeto 

 

Os pacientes foram previamente triados e classificados elegíveis a ICP pela 

equipe de cardiologia clínica. Os exames laboratoriais prévios do paciente foram 

colhidos em até 1 semana que antecedeu sua intervenção.  

A admissão do paciente no setor de hemodinâmica intervencionista foi 

realizada por ordem de chegada. Após admissão pela equipe de enfermagem, o 

paciente era encaminhado ao leito de pré intervenção e neste momento entrevistado 

pelo pesquisador do estudo que seguiu um questionário específico com objetivo de 

cumprir os critérios de inclusão e exclusão. Os pacientes foram entrevistados 

sequencialmente, respeitando a ordem de chegada e admissão no setor. 

Mediante aceite em participar do estudo e sendo considerado elegível, o 

pesquisador aplicava o termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa, para 

então monitorizar e preparar o indivíduo para o estudo em um local definido para a 

fase de exposição anestésica. O paciente era alocado no grupo selecionado conforme 

resultado da randomização para então ser iniciado o protocolo anestésico. Ao término 

desta etapa o paciente era liberado a entrar na sala de intervenção não sendo mais 

permitido a administração de agentes anestésicos endovenosos nem inalatórios. 

Nenhum profissional da sala de angioplastia tinha informação sobre qual grupo o 

paciente estava alocado. O intervalo entre a exposição anestésica e o início da ICP 

com stent foi sempre menor de 30 minutos. A Figura 3 ilustra a dinâmica adotada no 

estudo.  

As amostras de sangue foram colhidas aproximadamente 12 horas após a ICP. 

A equipe de análise do laboratório também não possuía informações sobre a 

terapêutica instituída a cada paciente.  

Os dados analisados (características clínicas dos pacientes, exames pré e pós 

ICP, tempo de permanência hospitalar e em UTI e eventos cardíacos tardios) foram 

tabulados em planilha EXCEL e encaminhados ao setor de estatística. O profissional 

responsável pela análise dos dados tabulados desconhecia a diferenciação entre os 

grupos.   

O seguimento e acompanhamento do paciente durante a internação hospitalar 

foi realizada pelo pesquisador do estudo. No seguimento tardio, um segundo 

profissional vinculado ao estudo realizava contato telefônico com o paciente, 
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familiares ou conhecidos para informações relacionadas a eventos tardios, seguindo 

questionário padrão preestabelecido.  

 

  Figura 3 – Modelo adotado na dinâmica do estudo 

 

 

  FONTE: Autoria própria 
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3.3  Randomização 

 

Os pacientes foram randomizados em dois grupos (grupo Sevoflurano e grupo 

Controle). 

Para gerar a sequência, foi utilizado um programa de randomização da website 

(https://www.randomizer.org/) por um profissional não vinculado diretamente ao 

estudo, que manteve os resultados da alocação guardados em um envelope de papel 

pardo lacrado até o início do estudo experimental. Após o paciente ser considerado 

elegível ao estudo, o pesquisador abria o envelope contendo a alocação do paciente.  

 

3.4  Técnica anestésica 

 

Os pacientes foram divididos em dois grupos conforme a randomização: 

 

a) grupo Sevoflurano, definido por pacientes que recebiam o agente inalatório 

sevoflurano; 

b) grupo Controle aos pacientes que não recebiam sevoflurano. 

 

Inicialmente todos os pacientes, em um local preparado fora da sala de 

angioplastia, eram monitorizados com eletrocardiografia (ECG), pressão arterial não 

invasiva (PANI) e oximetria de pulso (Drager, Infinity Delta, Alemanha). 

Em ambos os grupos, após venóclise periférica, era administrado midazolam 

na dose de 2mg por via endovenosa. Após 5 minutos, era acoplado máscara facial 

aos pacientes, que em ventilação espontânea passaram a receber a mistura de 

oxigênio a 50% e sevoflurano em fração inspirada de 2%, em fluxo de 10L/min 

(Drager, Primus, Alemanha) compondo assim o grupo Sevoflurano. Pacientes 

alocados no grupo Controle recebiam apenas oxigênio a 50% (Drager, 

Primus,Alemanha). 

Os pacientes mantinham esta exposição ininterruptamente em respiração 

espontânea por 30 minutos.  Após 10 minutos do término, o paciente era liberado a 

entrar na sala de intervenção, não recebendo mais nenhum agente anestésico 

endovenoso ou inalatório até o término de sua intervenção.  
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O procedimento anestésico atendia às normas de segurança estabelecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina em acordo com a Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia, para realização do estudo em local apropriado e com recursos 

necessários para tratamento de possíveis intercorrências.  

 

                    Figura 4 – Acoplamento da máscara facial ao paciente 

 

 

            Fonte: Autoria própria 

 

3.5  Protocolo de conduta em caso de efeitos adversos 

 

Os eventos adversos foram conduzidos conforme protocolo definido a seguir. 

 

3.5.1  Hipotensão arterial sistêmica 

 

Definida por PANI menor que 85x45mmHg ou redução maior ou igual a 30% 

dos valores basais (pressão arterial sistólica e/ou diastólica) aferidos durante a 

admissão no setor. 
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 O tratamento era realizado com efedrina em dose bolus de 7,5mg EV, até dose 

máxima acumulada de 30mg. Somente em caso de insucesso deste tratamento, o 

paciente era excluso do estudo.  

Infusão contínua de noradrenalina era iniciada em dose inicial de 

0,05mcg/kg/min em caso de persistência da hipotensão após tratamento prévio. Em 

seguida, o paciente seria encaminhamento a unidade de terapia intensiva (UTI). 

 

3.5.2  Alteração eletrocardiográfica 

 

Definida por modificação aguda do segmento ST, inversão de onda T e 

arritmias.  

O protocolo de exposição anestésica era descontinuado, com exclusão do 

paciente do estudo.  

Caso as condições hemodinâmicas do paciente fossem estáveis, este era 

encaminhado a sala de cateterismo intervencionista afim de dar seguimento em seu 

tratamento.  

 

3.5.3  Intolerância respiratória 

 

Em caso de dessaturação de oxigênio (Sat O2 < 90%) e/ou hiperreatividade de 

vias aéreas (laringoespasmo e/ou broncoespasmo), o paciente era excluído do estudo 

e permanecia em observação até retorno a sua condição basal. Inalação com agonista 

beta adrenérgico seria utilizado apenas em broncoespasmo persistente. 

 

3.5.4  Hipertermia maligna 

 

Diretamente relacionado a exposição ao sevoflurano, em caso de suspeita, a 

exposição anestésica seria imediatamente descontinuada e o paciente seria 

encaminhado a UTI para realizar cuidados específicos. 
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3.6  Análises laboratorial 

 

 Foram analisados em ambos os grupos os valores de CK MB massa (tabulados 

numericamente com inclusão dos valores até uma casa após a virgula) dosados por 

método de quimiluminescência amplificada, sendo os valores de referência entre 0 – 

3,38 ug/L com dosagem colhida em até 7 dias que precederam a ICP e  controle 

colhido em até 12 horas após a ICP por stent. 

Para análise dos níveis plasmáticos de CK MB massa foi utilizado o 

equipamento Vitros 5600 (Johnsons & Johnsons, EUA).  

 

3.7  Análises estatísticas 

 

O estudo proposto seguiu o princípio de tratar, com amostra calculada em 1.254 

pacientes.  Para o cálculo do tamanho amostral, foi utilizado o teste exato de Fisher, 

com efeito esperado de redução de 30% no tamanho da população que eleva os níveis 

de CK MB massa acima do limite superior da normalidade no grupo exposto ao agente 

sevoflurano, com poder de teste de 95% e nível de significância de 5%. Esta estimativa 

da amostragem era empírica ou exploratória, devido à ausência de estudos na 

literatura com similares populações e desfechos. Considerando-se até 10% de perda, 

o tamanho da amostra foi incrementado para um número total de 690 pacientes em 

cada braço. Assumindo que essas premissas estavam corretas, o pré-

condicionamento com o sevoflurano precisaria gerar uma diferença na taxa de evento 

na amostra estudada de 9% ou mais para atingir o objetivo primário. 

A hipótese nula (H0) para este estudo definia que o grupo Sevoflurano contaria 

com elevação dos níveis de CK MB massa e tamanho populacional igual ou maior que 

do grupo Controle. A hipótese alternativa (H1) definia que o grupo Sevoflurano 

contaria com elevações dos níveis de CK MB massa e tamanho populacional menor 

que o braço de Controle.  

Rejeição da hipótese nula significava que o grupo Sevoflurano seria superior 

ao braço Controle em relação ao desfecho primário. As hipóteses nulas e alternativas 

de interesse eram as seguintes: 

a) H0: grupo Sevoflurano ≥ grupo Controle; 

b) H1: grupo Sevoflurano < grupo Controle. 
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As variáveis com distribuição normal, foram descritas por médias e desvio-

padrão, e as de distribuição não simétrica foram descritas por mediana e percentis 25 

e 75. Para análise das variáveis quantitativas, utilizamos o teste de Kolmogorov-

Smirnov, para verificar a normalidade dos dados. Em caso de aceite da normalidade, 

foi utilizado o teste de t de Student para comparação entre os grupos, caso contrário 

utilizado o teste de Mann-Whitney. 

As variáveis categóricas foram apresentadas pela frequência absoluta (n) e por 

frequência relativa (%). Para suas análises foi utilizado o teste exato de Fisher a fim 

de verificar se existe associação entre elas. 

Feito de forma univariada para análise de eventos cardíacos maiores, o gráfico 

de Kaplan-Meier e o teste de Log-Rank, para verificar se as curvas de sobrevida eram 

diferentes. Nas variáveis quantitativas, foi utilizado o modelo de Cox. Para o modelo 

multivariado de COX, foi escolhido as variáveis com significância clínica conhecida na 

literatura e ou que tiveram p < 0,1 na análise univariada. Foi utilizado método stepwise 

para obter o modelo reduzido final.  

Os dados foram tabulados e posteriormente encaminhados para a análise 

estatística. O programa utilizado para analisar os dados colhidos foi o IBM SPSS 

versão 20.0. 

Após atingir 50% da amostra calculada, o estudo seria temporariamente 

interrompido para realização da análise interina dos dados, sendo definido que o 

estudo seria definitivamente suspenso caso seus resultados apontassem benefício 

excessivo, malefício ou futilidade.  
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4  RESULTADOS  

 

4.1  Características clínicas e demográficas 

 

No período de 01/02/2017 a 01/09/2018 foram entrevistados 807 pacientes, dos 

quais 106 não preencheram ou se recusaram a participar do estudo. Nesse período, 

foram incluídos 701 pacientes sendo 352 pacientes randomizados para o grupo 

Sevoflurano e 349 para o grupo Controle. Dos 352 pacientes randomizados para o 

grupo Sevoflurano, 30 foram exclusos enquanto dos 349 pacientes randomizados 

para o grupo Controle, 23 foram exclusos. 

 

    Figura 5 – Fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo 

 

    Fonte: Autoria própria 
 

As características clínicas e demográficas da amostra estudada estão 

demonstradas na tabela 1. A média de idade da amostra estudada foi de 60 ± 8 anos, 

sendo 66,9% do sexo masculino. As patologias que apresentam alta correlação com 
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processos ateroscleróticos coronarianos, como hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus e tabagismo, a incidência na amostra estudada foi de 87,5%, 48,8% 

e 22,4% respectivamente. 

 

       Tabela 1 – Características clínica e demográfica da amostra   

Características clínicas e 

demográficas 

n pacientes 

(% pacientes) 

Idade (anos) 60,7 ± 8 

Sexo masculino 434(66,9%) 

IMC, kg/m2 29,14 ± 15,4 

Sedentarismo  425(65,6%) 

Hipertensão  567(87,5%) 

Diabetes  316(48,8%) 

Tabagismo atual 145(22,4%) 

Histórico de tabagismo  287(44,3%) 

Insuficiência renal crônica 85(13,1%) 

Infarto do miocárdio prévio  434(67%) 

       Fonte:  Autoria própria 

 

As variáveis clínicas e demográficas não se mostraram diferentes entre os 

grupos estudados a exceção do índice de massa corpórea, ligeiramente inferior no 

grupo ativo do estudo (grupo Sevoflurano 27,9 kg/m2 ± 4,33 vs grupo Controle 28,94 

kg/m2 ± 4,97 p=0,006).  
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        Tabela 2 – Análise comparativa da amostra  
 

Grupo Sevoflurano 

n=322 

Grupo Controle 

n=326 
p valor  

Idade 60,8 (±8,74) 60,6 (±8,43) 0,68 

Sexo masculino  226 (46,3%) 208 (53,7%) 0,09 

IMC, kg/m
2 
 27,90 (±4,33) 28,94 (±4,79) 0,006 

Sedentarismo  216 (50,8%) 209 (49,2%) 0,34 

Hipertensão 281 (54,3%) 286 (45,7%) 0,24 

Diabetes  157 (50,6%) 159 (49,4%) 0,43 

Tabagismo atual  70 (48,3%) 75 (51,7%) 0,33 

Histórico de tabagismo  154 (53,7%) 133 (46,3%) 0,06 

Insuficiência renal crônica  43 (50,6%) 42 (49,4%) 0,50 

Infarto do miocárdio prévio  214 (49,3%) 220 (50,7%) 0,29 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2  Ocorrência de eventos adversos  

 

Os eventos adversos encontrados durante a fase de exposição aos agentes 

anestésicos tiveram ocorrência apenas no grupo Sevoflurano sendo a hipotensão 

arterial sistêmica a mais prevalente, seguida por agitação e náuseas (3,4%, 1,2% e 

0,2% respectivamente).  

 

       Tabela 3 – Frequência de eventos adversos  

 
Grupo  

Sevoflurano 

Grupo 

Controle 

Hipotensão arterial sistêmica 24 (3,4%) 0 

Agitação 9 (1,2%) 0 

Náusea 2 (0,2%) 0 

Tremores  1 (0,1%) 0 

Laringoespasmo 1 (0,1%) 0 

Hipóxia 1 (0,1%) 0 

Outros 1 (0,1%) 0 

         Fonte:  Autoria própria 
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4.3  Pacientes exclusos do estudo  

 

Ao todo foram 53 pacientes excluídos do estudo dentre os quais, 45 pacientes 

não foram submetidos à angioplastia tendo sido realizado apenas o cateterismo 

diagnóstico, 2 pacientes foram excluídos decorrentes de angioplastia em enxerto 

venoso e 5 pacientes foram exclusos por efeitos colaterais relacionados ao uso do 

agente anestésico, sendo 2 por náusea/vomito, 1 por hipotensão arterial, 2 por 

complicação respiratória. 

Todos os 5 pacientes que foram exclusos em razão de efeitos colaterais 

pertenciam ao grupo Sevoflurano. Esses pacientes, após a interrupção do protocolo 

do estudo, se recuperaram num prazo inferior a 1 hora. Não houve necessidade 

adicional de suporte hemodinâmico em nenhum destes participantes que puderam 

prosseguir na realização de seu tratamento. Os dados estão apresentados na Tabela 

4. 

 

          Tabela 4 – Pacientes exclusos do estudo 

Total 52 

ICP não realizado 45 

ICP em enxerto venoso 2 

Náusea/vomito 2 

Hipotensão arterial sistêmica 1 

Laringoespasmo 1 

Dessaturação de oxigênio 1 

           Fonte: Autoria própria 
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        Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes exclusos do estudo 

 
        Fonte: Autoria própria 

 

 

4.4  Resultados gerais da amostra estudada 

 

Os resultados apresentados comparam a frequência da liberação do marcador 

CK MB massa, a magnitude da liberação, o tempo de internação hospitalar e em UTI, 

a taxa de mortalidade em 1 ano e a ocorrência de eventos cardiovasculares tardios. 

 

4.4.1  Frequência encontrada do marcador CK MB massa  

  

A ocorrência de injúria miocárdica, atribuídos pela elevação dos níveis séricos 

de CK MB massa, na amostra estudada foi de 29,78% para elevações acima do limite 

superior de normalidade e de 3,42% para elevações que excediam 5 vezes o limite 

superior de normalidade. A análise comparativa de frequências, em elevação maior 

que 1 vez o limite superior de normalidade, mostraram que 30,8% dos pacientes do 

grupo Sevoflurano elevam os níveis séricos de CK MB massa em mais que 1 vez o 

limite superior de normalidade enquanto a frequência do grupo Controle foi de 28,9%, 

23

1 2 1 1 1

22

1 0 0 0 0

Grupo Sevoflurano Grupo Controle
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(p=0,33). Quando adotadas elevações acima de 5 vezes o limite superior de 

normalidade as frequências observadas foram de 4,6% vs. 3,1% respectivamente, 

p=0,21. 

 

             Gráfico 2 – Ocorrência de marcadores de lesão 

 

             Fonte: Autoria própria 

 

             Gráfico 3 – Incidência do marcador CK MB massa >1X entre os grupos 

 

             Fonte: Autoria própria 
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       Gráfico 4 – Incidência do marcador CK MB massa >5X entre os grupos 

 

         Fonte: Autoria própria 

 

 

4.4.2  Magnitude da liberação de CK MB massa entre os grupos 

 

Os resultados da dosagem de CK MB massa entre os grupos estudados não 

se mostraram estatisticamente diferentes, sendo que a média de CK MB massa 

encontrada no grupo Sevoflurano foi de 2,52ug/L ± 9,64 e no grupo Controle de 

1,84ug/L ± 8,58 p=0,32.  
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Tabela 5 – Liberação de CK MB massa entre os grupos 

 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
MEDIANA PERCENTIL P valor 

Grupo Sevoflurano 2,52 9,64 0,39 0,21 2,08 

0,32 

Grupo Controle 1,84 8,58 0,53 0,16 2,24 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.4.3  Análise do tempo de internação hospitalar e em UTI 

 

O tempo médio de internação hospitalar no grupo Sevoflurano foi de 1,23 ± 

0,74 dias e no grupo Controle 1,3 ± 1,76 p=0,39. 

O tempo médio de internação em unidade de terapia intensiva no grupo 

Sevoflurano foi de 0,07 ± 0,46 de dias e no grupo Controle 0,12 ± 1,11 p=0,40. 

 

4.4.4  Análise de mortalidade em 1 ano e ocorrência de eventos tardios 

 

Ao todo, foram contactados 557 pacientes da amostra estudada. O objetivo da 

análise tardia foi rastrear mortalidade em até 1 ano após a ICP e a ocorrência de 

eventos cardiovasculares maiores, definidos como acidente vascular cerebral (AVC), 

IAM, internação motivada por eventos cardiovasculares (angina pectoris, arritmias e 

insuficiência cardíaca). 

A ocorrência de mortalidade por todas as causas após 1 ano da ICP na amostra 

estudada foi de 6 pacientes sendo 2 pacientes no grupo Sevoflurano e 4 pacientes no 

grupo Controle, p=0,67. Neste período, a ocorrência de mortes por etiologia 

cardiovascular no grupo Sevoflurano foi de 2 pacientes e no grupo Controle 3, p=0,70. 

No período de 1 ano após a ICP por stent, 2 pacientes do grupo Sevoflurano 

necessitaram de internação hospitalar sendo 1 paciente por angina pectoris e 1 por 

arritmia. No grupo B, houve 1 caso de IAM após 7 meses da ICP e 1 caso de angina 

pectoris com necessidade internação e ICP de resgate.  
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         Gráfico 5 – Curva de Kaplan Meier de sobrevivência 

 

               FONTE: Autoria própria 

 

 

4.5  Análise interina dos resultados  

 

A análise interina foi realizada com 56% da amostra total prevista em acordo 

com critérios de D Met´s, com 95% de intervalo de confiança baseado no score de 

Wilson. As variáveis com distribuição normal foram descritas por médias e desvio 

padrão e as variáveis com distribuição não simétricas foram descritas por mediana e 

percentis 25 e 75. Após aceite da normalidade, foi utilizado para análise o teste t-

Student para comparação entre os grupos nas variáveis quantitativas. Com a rejeição 

da normalidade, foi utilizado para análise o teste de Mann – Whitney. Para verificar 

associação entre as variáveis qualitativas foi utilizado o teste qui quadrado utilizando 

para correção o teste de Yates ou exato de Fisher quando apropriado. O p valor foi 

apresentado por teste bicaudal.  

A análise dos dados mostrou que não houve risco de segurança ao paciente 

que justificasse interrupção do estudo nem eficácia suficiente para interrompê-lo. Para 

realização do teste de futilidade foi utilizado o programa PASS (NCSS, LLC; Kaysville, 

Utah, USA), e para seu cálculo o programa Conditional Power Calculator (Resource 
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Tepee, LLC, New Jersey, USA - http://resourcetepee.com/free-statistical-

calculators/conditional-power-calculator). 

 A análise mostrou que, considerando a taxa real de eventos observada no 

estudo com 627 pacientes (50% da amostra), seria altamente improvável obter um 

resultado estatisticamente significativo mesmo após a inscrição de 1.254 pacientes 

(probabilidade 0,44%). Quando repetida a análise condicional após 701 pacientes 

randomizados (56% da amostra), a probabilidade de alcançar resultados 

estatisticamente significativos diminuiu em 0,01%, sugerindo interrupção do estudo 

por futilidade. 
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5  DISCUSSÃO 

  

 

O presente estudo foi embasado em conceitos de cardioproteção induzido por 

agente anestésico inalatório, atribuídos a sua capacidade em modificar a relação entre 

a oferta e a demanda miocárdica de oxigênio além de induzir o pré condicionamento 

farmacológico e o pós condicionamento.  

Resultados promissores no campo da cardioproteção promovido pelo pré 

condicionamento isquêmico, farmacológico e remoto em modelos animais aventaram 

sua possível aplicabilidade em humanos.  

Através da metodologia aplicada em nosso estudo, em associação às 

propriedades relacionadas a cardioproteção induzida pelo sevoflurano, acreditávamos 

encontrar redução na injuria isquêmica relacionada a ICP, decorrente da indução do 

pré condicionamento farmacológico. Inúmeros estudos em pacientes submetidos a 

revascularização cirúrgica do miocárdio, amparadas no conceito e aplicabilidade do 

pré condicionamento farmacológico obtiveram resultados promissores.  

De Hert et al.,33 em ensaio clínico randomizado, multicêntrico, prospectivo 

envolvendo 414 pacientes comparou os níveis de troponina T após cirurgia de 

revascularização do miocárdio, não encontrando diferença estatística entre os grupos 

que receberam os agentes voláteis (sevoflurano e desflurano) em relação aos 

pacientes que receberam anestesia venosa pura. Entretanto, resultados favoráveis ao 

uso de agentes inalatórios foram observados quando analisado o tempo de internação 

hospitalar e a taxa de mortalidade tardia49. 

Segundo metanálise publicada por Yu et al.,55 analisando 32 ensaios clínicos 

controlados e randomizados, envolvendo 2841 pacientes, o uso de sevoflurano e 

desflurano em cirurgia de revascularização do miocárdio verificou redução da 

liberação de troponina I nos intervalos de 6h, 12h, 24h e 48h quando comparado a 

anestesia venosa pura (WMD, -1,45; 95% IC -1,73 a -1,16); p<0,00001 55. 

Em metanálise envolvendo 7.104 pacientes, Christopher et al.,48 constataram 

que os anestésicos inalatórios foram capazes de reduzir a mortalidade em cirurgias 

cardíacas (OR=0,55; 95% IC de 0,35 a 0,05; p=0,007) efeito este não observado em 

cirurgias não cardíacas (OR=1,31; 95% IC de 0,83 a 2,05; p=0,242)48. 
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Extrapolando o conceito de cardioproteção induzida pelo sevoflurano em 

pacientes com doença arterial coronária tratados cirurgicamente, nossa hipótese 

estimava encontrar efeito semelhante em pacientes revascularizados por via 

percutânea por intermédio do fenômeno do pré condicionamento farmacológico. Para 

provar nossa hipótese, mensuramos e comparamos os níveis séricos de CK MB 

massa e o tamanho da população que eleva este marcador. 

Os resultados do estudo apontaram que, com a metodologia aplicada, o pré 

condicionamento farmacológico induzido por sevoflurano foi incapaz de promover 

cardioproteção mensurado pelos níveis séricos de CK MB massa no grupo 

Sevoflurano quando comparado ao grupo Controle (2,52 ± 9,64 vs 1,84 ± 8,58, 

p=0,32), estando nossos resultados em acordo com a literatura relacionada vigente. 

Também não observamos efeito sobre a redução do tamanho da população que 

aumentou os níveis séricos do marcador (prevalência da amostra estudada com 

aumento de CK MB massa maior que 1 vez o limite superior de normalidade do grupo 

Sevoflurano 30,8% vs 28,9% do grupo Controle, p=0,33 e para aumentos em mais de 

5 vezes o limite superior de normalidade a prevalência foi de 4.6% vs 3.1%, p=0,21. 

 Landoni et al.,58 em um pequeno ensaio clínico, prospectivo e randomizado 

não conseguiram demonstrar efeito cardioprotetor induzido pelo sevoflurano em 

pacientes submetidos a ICP. Seus resultados mostraram que os níveis séricos do 

marcador de lesão isquêmica troponina I não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos estudados (grupo sevoflurano 0.15 [0-4.73] ng/ml vs 

grupo placebo 0.14 [0-0.87] ng/ml p = 0,4)58, corroborando os presentes achados.  

Nessa mesma linha de pesquisa, Lavi et al., 59  em um ensaio clínico 

prospectivo e randomizado envolvendo 50 pacientes submetidos a ICP para 

tratamento de infarto agudo do miocárdio, não encontrou efeito cardioprotetor em 

pacientes que receberam sevoflurano quando comparados ao grupo placebo, 

mensurado através dos níveis séricos de troponina e CK59. 

 Landoni et al.,50 em um grande ensaio clínico randomizado, multicêntrico e 

prospectivo, não encontraram efeito protetor quando analisado a mortalidade precoce 

(30 dias) e tardia (1 ano) após cirurgia de revascularização do miocárdio em pacientes 

que receberam anestésicos inalatório e pacientes que receberam apenas anestésicos 

intravenosos durante a cirurgia. Ao todo foram 5.400 pacientes randomizados, com 

incidência de mortalidade precoce de 1,4% no grupo dos pacientes que receberam 
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agentes voláteis e 1,3% no grupo dos pacientes que receberam apenas agentes 

intravenoso, (RR 1.11; 95% IC, 0.70 a 1.76) e 2.8% e 3.0%, respectivamente (RR 

0.94; 95% IC 0.69 a 1.29; p=0,71)50. 

Ainda que os resultados presentes se alinhem com os achados dos principais 

estudos sobre o assunto, pode-se questionar que a fração inspirada de sevoflurano 

(2%) em 50% de oxigênio por 30 minutos, possa ter sido baixa e ineficaz para induzir 

os efeitos cardioprotetores esperados. O objetivo foi manter a segurança do paciente 

através do aumento da fração inspirada de oxigênio associado a concentrações 

mínimas descritas de sevoflurano capazes de induzir a cardioproteção, uma vez que 

efeitos adversos podem ser observados com doses maiores ou por mais tempo.  

As principais limitações aventadas se relacionam à exposição do paciente ao 

fármaco através da escolha da concentração administrada, do tempo de exposição e 

da metodologia de exposição. As características relacionadas ao paciente também 

podem ter corroborado em influenciar os resultados, como sua anatomia facial e os 

diferentes padrões respiratórios encontrados durante a hipnose induzida pelo 

fármaco.  

Alguns pequenos ensaios clínicos em pacientes submetidos a cirurgia de 

revascularização do miocárdio utilizando concentrações de sevoflurano entre 2-4%, 

foram capazes de promover cardioproteção mensurados por marcadores de lesão 

isquêmica e mortalidade tardia24,33,34.  

A literatura vigente relacionada a indução do pré condicionamento 

farmacológico induzido pelo sevoflurano ainda não define um tempo mínimo 

considerado suficiente em promover o fenômeno. A escolha do tempo de exposição 

ao fármaco foi baseada nos estudos que conseguiram induzir cardioproteção mesmo 

em tempos menores ao adotado em nosso estudo24,54.  

A opção pela exposição contínua ao sevoflurano segue conceitos 

farmacodinâmicos que mostram que a indução do pré condicionamento farmacológico 

ocorre através da interação direta do fármaco a receptores e proteínas 

intermediadoras do processo 9,16. De Hert et al.,33  em ensaio clínico randomizado 

envolvendo 200 pacientes utilizando diferentes modalidades de administração do 

sevoflurano durante cirurgia de revascularização do miocárdio demonstrou efeito 

cardioprotetor do agente inalatório quando este era administrado durante todo 

procedimento de forma ininterrupta quando comparado aos pacientes que receberam 
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apenas anestesia venosa pura, quantificados pelos níveis séricos de troponina I pós 

cirúrgico 33.  

A depressão respiratória relacionada ao uso do sevoflurano modificou a 

exposição ao fármaco quando o paciente estava respirando de forma espontânea. Em 

concentrações maiores que 1.3 CAM, o sevoflurano promove moderada depressão 

respiratória em pacientes em ventilação espontânea 56,57, níveis estes bem maiores 

que os alcançados na metodologia aplicada no estudo. A resultante da depressão 

respiratória envolve redução do volume corrente e volume minuto do paciente. A 

depressão respiratória mediada pelo sevoflurano é dose dependente e se desenvolve 

através de redução do volume corrente, com discreta compensação através do 

aumento da frequência respiratória, com resultante redução do volume minuto57. 

Mesmo em baixas concentrações, o sevoflurano é capaz de deprimir a resposta 

ventilatória compensatória relacionada a retenção de CO2 e a hipoxemia. Sendo 

assim, em pacientes em ventilação espontânea expostos ao sevoflurano, a 

progressão da depressão respiratória induzida pelo fármaco, pode modificar o padrão 

estimado de sua exposição, com consequente dúvida se a resultante da concentração 

sérica de sevoflurano alcançada seria capaz de induzir o pré condicionamento 

farmacológico.  

Outro fator que pode ter alterado a regularidade da exposição medicamentosa 

proposta é a anatomia facial do paciente, especialmente aqueles com arco zigomático 

proeminente, osso nasal proeminente ou aqueles com arco mandibular reduzido, que 

acarreta inadequado acoplamento da máscara a face do paciente. Nesses casos 

existiu a possibilidade de alteração na mistura ofertada de gases e fármaco durante a 

fase inspiratória pela inadequada vedação máscara e face. 

A síndrome da apneia obstrutiva do sono, presente em 30-60% dos pacientes 

com doença arterial coronariana 60, também pode conferir limitações ao método 

proposto, por resultar em pausas respiratórias frequentes que reduziram a exposição 

a medicação no paciente em ventilação espontânea com possibilidade de ter 

influenciado nos resultados. 

Sendo assim, os resultados encontrados seguem alinhados com as mais 

recentes e robustas publicações, mostrando que o agente inalatório sevoflurano, na 

dosagem e forma como foi ministrado, não consegue exercer efeito cardioprotetor 
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significativo no grupo de pacientes com doença arterial coronariana tratados por via 

cirúrgica ou percutâneo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os níveis de CK MB massa entre os grupos estudados não se mostraram 

estatisticamente diferentes. O agente inalatório sevoflurano não conseguiu promover 

proteção miocárdica, estimado pela liberação do marcador CK MB massa e pelo 

tamanho amostral dos pacientes que liberam este marcador em pacientes submetidos 

a ICP por stent quando comparado ao grupo controle. Também não foram observados 

efeitos sobre tempo de internação e sobrevida em 1 ano de evolução.  
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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