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RESUMO 

 

SILVA, RL. Estudo randomizado do efeito da nitroglicerina pré-cateterismo transradial 

na ocorrência de oclusão da artéria radial. [tese]. São Paulo: Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, Entidade Associada à Universidade de São Paulo; 2021. 

 

Introdução O acesso transradial (ATR) vem se tornando o acesso vascular 

preferencial em cateterismos e intervenções coronarianas, por, entre outros motivos, 

reduzir complicações locais. A oclusão da artéria radial (OAR) é a complicação pós-

procedimento mais frequente do ATR. O uso de vasodilatadores visa reduzir o 

espasmo radial e pode ajudar a prevenir OAR. Procuramos avaliar se a administração 

de nitroglicerina no início ou ao final de um procedimento de ATR poderia preservar a 

patência radial. Métodos Trata-se de ensaio clínico prospectivo, multicêntrico, 

randomizado, fatorial dois por dois, duplo-cego, controlado por placebo, envolvendo 

pacientes submetidos a cateterismo por ATR. Os pacientes foram randomizados para 

receber 500 µg de nitroglicerina ou placebo, através da bainha, em dois momentos: 

no início e no final do procedimento. O desfecho primário foi a incidência de OAR 

confirmada pela ausência de fluxo anterógrado em até 24 horas por ultrassom com 

Doppler; todos os pacientes com OAR confirmada foram reavaliados em 30 dias. 

Todos os pacientes receberam pelo menos 5.000 UI de heparina, as bainhas foram 

removidas imediatamente após o cateterismo e foi aplicada hemostasia patente ou de 

pressão mínima. Resultados Foram incluídos 2.040 pacientes, com média de idade 

de 61,8 ± 10,3 anos. A minoria (37,9%) era do sexo feminino e 36,6% possuíam 

diabetes. OAR ocorreu em 49 pacientes (2,4%) de acordo com a avaliação Doppler. 

Quinze pacientes (30,6%) apresentaram restabelecimento do fluxo na avaliação 

Doppler de 30 dias. Nenhuma interação significativa foi observada entre os dois 

fatores de randomização em relação ao desfecho primário. A nitroglicerina, em 

comparação com o placebo, não reduziu o risco de OAR em nenhum dos dois 

momentos usados (precoce, 2,5% vs. 2,3%, p = 0,66 ou tardio, 2,3% vs. 2,5%, p = 

0,66, respectivamente). Pela análise multivariável apenas a presença de espasmo 

clínico (odds ratio [OR]: 3,53; intervalo de confiança de 95% [IC]: 1,87 a 6,65; p <0,001) 

e acesso realizado com mais de uma tentativa de punção (OR: 2,58; IC 95%: 1,43 a 

4,66; p = 0,002) foram preditores independentes significativos de OAR de 24 horas. 



 

 

 

Conclusão Neste grande ensaio multicêntrico randomizado de pacientes submetidos 

a ATR, o uso de nitroglicerina não foi associado a uma redução nas taxas de OAR, 

independentemente do tempo de administração no procedimento. 

 

Palavras chaves: Cateterismo cardíaco. Acesso radial. Nitroglicerina.



ABSTRACT 

 

 

SILVA, RL. Randomized Clinical Trial on Prevention of Radial Occlusion after 

Transradial Access Using Nitroglycerin (PATENS trial). [thesis]. São Paulo: Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia, Entidade Associada à Universidade de São Paulo; 

2021. 

 

Background: The transradial approach (TRA) is becoming the preferred vascular 

access in coronary interventions. Radial artery occlusion (RAO) is the most frequent 

complication. Vasodilators use aims to reduce spasm and could prevent RAO. We 

sought to evaluate whether administration of nitroglycerin at the beginning or end of a 

TRA procedure may preserve the radial patency. Methods: Prospective, multicenter, 

randomized, two-by-two factorial, double blind, placebo-controlled trial encompassing 

patients submitted to TRA. Patients were randomized to either 500 µg nitroglycerin or 

placebo; early and late in the procedure to evaluate the superiority of nitroglycerin in 

the prevention of RAO with 24 hours Doppler ultrasound; every patient with confirmed 

RAO was reevaluated in 30 days. Results:  A total of 2040 patients were enrolled, with 

mean age of 61.8 ± 10.3 years. RAO occurred in 49 patients (2.4%). Fifteen patients 

(30.6%) showed re-establishment of flow at 30-day assessment. No significant 

interaction was noted between the two randomization factors concerning the primary 

outcome. Nitroglycerin, as compared with placebo, did not reduce the risk of RAO in 

either of the two moments used (early, 2.5% vs. 2.3%, p=0.66 or late, 2.3% vs. 2.5%, 

p=0.66, respectively). By multivariable analysis the presence of spasm (odds ratio 

[OR]: 3.53; 95% confidence interval [CI]: 1.87 to 6.65; p<0.001) and access realized 

with more than one puncture attempt (OR: 2.58; 95% CI: 1.43 to 4.66; p=0.002) were 

significant independent predictors of RAO. Conclusions:  The use of nitroglycerin was 

not associated with a reduction in RAO rates, regardless of the time of administration 

in the procedure.  

 

Keywords: Cardiac catheterization. Radial access. Nitroglyceri
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso do cateterismo cardíaco é fundamental para o entendimento fisiológico e 

anatômico do coração. Inicialmente descrito como método diagnóstico, o avanço das 

técnicas e equipamentos permitiu um campo mais abrangente de atuação, com o 

desenvolvimento de técnicas de intervenção terapêutica em diversos cenários.(1,2) 

Para realização do cateterismo cardíaco, o primeiro passo consiste na obtenção de 

um acesso vascular, podendo ser venoso, arterial ou ambos, a depender da indicação. 

Para avaliação de anatomia coronária, a obtenção de um acesso arterial é essencial.   

O estudo seletivo da anatomia coronária, descrito por Sones et al. em 1959 por 

meio de dissecção da artéria braquial,(3) modificou a abordagem diagnóstica da doença 

arterial coronária. Posteriormente a técnica foi modificada por Ricketts e Abrams em 

1962,(4) para uma abordagem percutânea, passando a ser utilizada prioritariamente a 

artéria femoral comum, principalmente após a descrição de Judkins et al. em 1967.(5) 

O acesso transradial (ATR) foi inicialmente descrito por Radner em 1948, que 

publicou e descreveu a técnica de cateterização de aorta ascendente através da 

dissecção da artéria radial.(6) Apesar de boa aceitação inicial, o ATR foi limitado pelo 

calibre dos materiais utilizados, sendo preferido em vasos de maior calibre, como artéria 

braquial ou femoral. Com o avanço tecnológico, havendo a disponibilidade de cateteres 

de calibre mais finos, e a maior difusão da técnica de acesso vascular por punção 

percutânea, sem dissecção, Campeau em 1989 redescreve a técnica para cateterismo 

cardíaco via ATR,(7) de forma eficaz e segura. Em 1994, Kiemeneij e Laarman fazem a 

primeira descrição do uso do ATR para angioplastia coronária.(8) 

Nos primeiros anos após sua descrição, o ATR ficou restrito a entusiastas da 

técnica, mas aos poucos, a experiência e as evidências cresceram e motivaram sua 

uma adoção cada vez mais difundida. Fatores como a demonstração de uma curva de 

aprendizado, mais prolongada, após a qual a realização dos procedimentos é 

comparável à técnica femoral em termos de sucesso, uma boa relação de custo 

efetividade, a preferência e conforto dos pacientes, o potencial uso da técnica para 

realização de procedimentos ambulatoriais ou em hospitais-dia, e em alguns cenários, 

até superior em termos de segurança quando comparado a via femoral, foram 

fundamentais para a adoção mais generalizada do ATR, principalmente na última 

década.(9,10) 
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1.1 Complicações do ATR 

 

O curso anatômico superficial da artéria radial permite fácil hemostasia, com rápido 

reconhecimento de sangramentos. Assim, há uma redução de complicações 

relacionadas à via de acesso, sobretudo em síndromes coronárias agudas, quando é 

comum o uso de várias medicações anticoagulantes ou antiplaquetárias.(11) Neste 

cenário há evidência de que o ATR reduz morbimortalidade quando comparado ao 

acesso femoral.(12) 

Um dos maiores limitadores iniciais da técnica foi a ocorrência de espasmo da 

artéria radial (EAR), que reduz as taxas de sucesso, levando a mudança da via de 

acesso, e gera desconforto aos pacientes. A incidência de EAR varia de 2% a 34%, 

sendo esta grande variação devida à falta de consenso sobre a definição de EAR, com 

critérios subjetivos como dificuldade de manipulação de cateteres e dor referida pelo 

paciente.(13,14) O único método objetivo de se quantificar o EAR é a avaliação de força 

necessária para a retirada do introdutor. Utilizando-se um aparelho de pullback 

automático, esta quantificação tem boa correlação com a intensidade da dor referida 

pelo paciente.(15) Para a prevenção de EAR recomenda-se o uso rotineiro de 

vasodilatadores, contudo na prática clínica, observa-se que muitos laboratórios de 

hemodinâmica não utilizam nenhuma medicação profilática.(16,17) 

A incidência de sangramentos relacionados com o ATR é baixa, com uma média de 

3,9%, constituídos principalmente por pequenos hematomas próximos ao local de 

punção arterial. Hematomas maiores são raros, podendo levar a síndromes 

compartimentais ou mesmo compressão nervosa. Além do sangramento no local de 

acesso, a perfuração da artéria radial ou ramos adjacentes por fio-guia foi descrita como 

causa de sangramento distante do local de acesso arterial.(12,18) 

Casos isolados de síndrome de dor crônica regional, parestesia distal ao local de 

punção, necrose isquêmica, formação de fístula arteriovenosa, pseudoaneurismas, 

avulsão ou perfuração da artéria foram descritos, sendo complicações raras.(19,20) 

A oclusão assintomática da artéria radial após o procedimento de cateterismo 

consiste em uma das principais complicações e limita o subsequente uso desta via de 

acesso para outros procedimentos, bem como o uso da artéria radial como enxerto 

cirúrgico.(21) 
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1.2 Oclusão da artéria radial 

 

Apesar da OAR ser assintomática na maioria dos casos, não é um evento tão 

benigno ou infrequente como inicialmente imaginado. A OAR geralmente é 

assintomática devido ao sistema arterial duplo para a mão, composto pelas artérias 

radial e ulnar, existindo uma proteção contra isquemia caso uma das artérias oclua. 

Além disso, uma terceira artéria, a interóssea, pode contribuir adicionalmente como 

proteção contra isquemia, colaborando com o suprimento sanguíneo para mão e 

formação de colaterais.(22) 

A preocupação com a patência da artéria radial, após uso como via de acesso, 

existe desde a descrição inicial de Campeau, onde 3,3% dos pacientes apresentaram 

perda definitiva de pulso radial, sendo a OAR confirmada por Doppler.(7)  

A incidência atual de OAR varia de 1% a 10%. Duas metanálises avaliaram 

resultados de diferentes estudos, a primeira, que incluiu 66 estudos e 31345 pacientes 

encontrou incidência precoce de OAR, isto é, nas primeiras 24 horas de 7,7%, a qual 

reduzia para 5,5% com uma semana de seguimento.(21) A segunda metanálise, mais 

extensa, que incluiu 112 estudos, com 46.631 pacientes, observou incidência de OAR 

de 5,6%, nos primeiros 7 dias, com queda para 5,1% após a primeira semana. (23) A 

diferença das incidências entre as duas metanálises pode ser explicada pelo tempo 

utilizado para a avaliação, pois as primeiras 24 horas é o momento de maior taxa 

observada de OAR, com possibilidade de reperfusão espontânea no seguimento. 

Algumas preocupações decorrem da OAR. Primeiro, e mais comum, a artéria radial, 

uma vez ocluída, não pode ser mais utilizada como via de acesso para novos 

procedimentos. É comum que, na evolução da doença coronária, múltiplos 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos sejam realizados, com risco de OAR 

cumulativo a cada procedimento.(24,25) Segundo, após OAR, este vaso deixa de ser uma 

alternativa como enxerto para revascularização cirúrgica do miocárdio; como enxertos 

arteriais têm sido cada vez mais recomendados, esta é uma preocupação crescente.(26) 

Terceiro, da mesma maneira que a restrição ao uso como enxerto cirúrgico, a OAR 

impede seu uso para a confecção de fístulas arteriovenosas em pacientes que 

necessitem de hemodiálise. E finalmente, apesar de geralmente assintomática, a OAR 

pode cursar com síndromes isquêmicas agudas de membro superior, o que necessita 

pronta intervenção médica para evitar a perda de função ou mesmo do membro; bem 

como há descrição de síndrome de dor crônica regional seguida à OAR.(27) 
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1.3 Mecanismos envolvidos 

 

Presume-se que a OAR aconteça por um mecanismo trombótico local. Tanto o 

introdutor, como os cateteres e a manipulação destes causariam trauma e lesão 

endotelial, seguindo-se a formação de trombo.(28) Com o uso da tomografia de coerência 

ótica, demonstrou-se que após o cateterismo por ATR, eram formadas agudamente 

lacerações na camada íntima e dissecções que se estendiam até a camada média da 

artéria. A presença de lacerações na íntima foram mais frequentes no seguimento 

compreendido entre o ponto de punção arterial e o final do comprimento do introdutor, 

com incidência de 43,8%, contra 17,8% no seguimento compreendido da ponta do 

introdutor até o início da artéria radial, sugerindo que o efeito de dilatação arterial 

mecânica, causado pela desproporção entre o calibre do introdutor e o lúmen arterial 

pode ser o principal mecanismo causal.  

A presença de lacerações na íntima além da extensão do introdutor pode sugerir 

outro mecanismo ou estar relacionado com o calibre do cateter, que por ser menor que 

o do introdutor, causaria menos lesões. As dissecções dividiram-se igualmente em 

seguimentos cobertos ou não pelo introdutor (23,3% contra 20,5%), assim, o 

mecanismo aventado é a lesão causada pela movimentação do introdutor ou cateteres. 

Nos segmentos que somente o cateter tem contato com a artéria, o espasmo arterial 

poderia exercer um papel fundamental, aumentando o contato com o cateter e, 

consequentemente, as lesões vasculares. Nos pacientes que foram submetidos a novos 

procedimentos por ATR, observou-se um maior espessamento das camadas íntima e 

média da artéria, sugerindo um efeito crônico na parede arterial.(29) O uso da 

biomicroscopia com ultrassom de alta resolução permitiu a análise temporal de um 

número maior de pacientes, confirmando estes achados e possibilitando a 

demonstração que o espessamento médio-intimal já é encontrado no primeiro dia após 

o procedimento, confirmando a precocidade desta alteração (Figuras 1 e 2).(30) 

A presença de lesões em camada íntima, associada a alteração do fluxo arterial 

causada pela colocação do introdutor ou pelo curativo hemostático após o 

procedimento, cria o ambiente propício para a formação de trombos locais, que 

reduzem o fluxo ou mesmo obliteram completamente a luz do vaso. 
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Figura 1 – Lesões em artérias radiais, demonstradas por tomografia de coerência 
ótica. 

 

A = Lacerações de camada íntima; B = Dissecção da camada íntima com envolvimento de 
camada média; C = Imagem de trombo; com efeito de massa na luz da artéria. 
Fonte: Yonetsu et al.(29) 

 

Figura 2 – Ultrassom de alta-resolução de artéria radial, um dia após 
cateterismo por via transradial 

 

A = Artéria radial normal; B = Artéria radial com espessamento da camada íntima; C = 
Dissecção da camada íntima; D = Lacerações de camada íntima. 
Fonte: Shen et al.(30) 

 

Análise histológica de artérias radiais realizadas dois a três dias após os pacientes 

serem submetidos a cateterismo por ATR apresentaram significante hiperplasia intimal 

(73,3% vs. 21,1%; p=0,03), necrose gordurosa (26,0% vs. 0%; p=0,02) e mais 

inflamação na adventícia (33,3% vs. 0%; p=0,01), quando comparadas às artérias de 

pacientes não submetidos a ATR.(31) 
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Assim, a OAR após ATR é causada por uma combinação de lesão endovascular, 

comprometimento de fluxo e trombose in-situ. 

 

1.4 Preditores de oclusão da artéria radial 

 

Diversos estudos avaliaram as taxas de OAR e usaram modelos multivariados para 

identificar fatores preditores independentes. Os fatores identificados de maneira 

consistente foram: o calibre do introdutor e sua relação com o tamanho da artéria radial, 

o sexo feminino, o tempo de compressão hemostática após o procedimento, a presença 

de fluxo anterógrado durante a compressão hemostática e o uso de heparina. De 

maneira mais isolada foram identificados os seguintes fatores: idade, com maior risco 

para idades mais elevadas, não uso crônico de estatina, ausência de uso de 

nitroglicerina intra-arterial antes de retirada de introdutor.(32) 

Introdutores maiores levam a maior lesão endotelial e propiciam um ambiente mais 

favorável à trombose. O diâmetro interno médio da artéria radial direita da população 

brasileira foi de 2,69 mm em estudo brasileiro com uso de ultrassom.(33) Estudos 

anteriores mostram que pode haver uma variação geográfica no tamanho da artéria 

medido no ponto de punção. Em populações asiáticas, os tamanhos médios 

encontrados foram de 2,32 mm na Índia; 2,25 mm no Paquistão e 2,45 mm em 

Singapura.(34–36) Em populações ocidentais, os tamanhos previamente descritos não 

são muito diferentes, em estudo com voluntários do Texas (EUA) mostrou média de 

2,22 mm e 2,44 mm em canadenses.(37,38) O sexo feminino é um preditor independente 

de artérias com menor calibre, presente em todas as avaliações anatômicas.(33,38) 

O diâmetro externo de um introdutor 6F é 2,62 mm (Radifocus II (Terumo, Tóquio, 

Japão)) assim, na população brasileira somente 53,2% dos casos tem artérias maiores 

que o calibre do introdutor.(33) Em um estudo japonês, relações entre calibre do 

introdutor e calibre da artéria > 1 foram preditores de comprometimento grave de 

fluxo.(39) Outro estudo demonstrou que a redução do calibre do introdutor de 6F para 5F 

foi acompanhada de redução significativa na incidência de OAR de 30,5% para 13,7%. 

Diferentes estudos também evidenciaram conclusão similar, ressaltando a importância 

de manter a relação de tamanhos ≤ 1.(39–41) 
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1.5 Prevenção da oclusão da artéria radial 

 

Com a evolução do uso do ATR, diversas estratégias comprovaram benefício na 

manutenção da permeabilidade da artéria radial e têm sido utilizadas na tentativa de 

reduzir a incidência da oclusão da artéria radial com sucesso, como: uso de 

anticoagulantes; uso de introdutores de menor calibre; curativos compressivos por 

tempo mais curto; curativos compressivos com fluxo patente; entre outros.(42–44) 

Diferente do acesso femoral, que pode ser utilizado com segurança sem uso de 

anticoagulação, a OAR após cateterismo cardíaco pode ser reduzida com doses 

crescentes de heparina, passando de 71% de taxa de oclusão sem uso de heparina 

para 4,5% com uso de 5000 UI de heparina.(45) As artérias radiais têm calibre médio 

próximo ao diâmetro externo dos introdutores 6F. Com isso, o introdutor serve como um 

limitador de fluxo, além de causar danos ao endotélio. A lentidão de fluxo, que é mantida 

durante a hemostasia, e dano endotelial são o meio propício para trombose 

intravascular, que é atenuada com o uso da heparina, modulando a coagulabilidade.(46) 

O efeito da heparina foi descrito já no primeiro relato de ATR, quando se recomendava 

a infusão continuada de heparina por até 24 horas nos casos de perda de pulso radial, 

até o reestabelecimento do pulso.(7) Numerosos estudos randomizados compararam 

dose-padrão de heparina, i.e., 5000 UI ou 75 UI/kg, com doses reduzidas de heparina, 

2000-3000 UI, com benefício para dose mais alta. Esta observação é fortalecida com a 

avaliação de estudos observacionais.(47–50) O uso da bivalirudina não demonstrou 

diferença quando comparado com a dose habitual de heparina.(51) Em pacientes em uso 

crônico de anticoagulantes orais, dentro da faixa terapêutica recomendada, foi 

observado uma elevada taxa de OAR (18,6%) sem o uso de heparina adicional.(52) Em 

uma série de casos, pacientes recebendo anticoagulantes orais que receberam a dose 

habitual de heparina durante o cateterismo por ATR tiveram taxas similares aos que 

não recebiam anticoagulantes (3,3 vs. 3,9%, P=0,82). Assim, a dose-padrão de 

heparina é recomendada para a prevenção de OAR em todos os pacientes submetidos 

a procedimentos por ATR. 

Da mesma maneira, quando comparado ao acesso femoral, o calibre da artéria 

radial é reduzido e necessita de especial atenção com a seleção dos introdutores e 

cateteres. É bem estabelecido que o uso de um introdutor com diâmetro externo maior 

que o diâmetro interno da artéria radial é um preditor independente de OAR, devido ao 

estiramento da parede vascular, trauma direto ao endotélio, redução maior do fluxo 
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sanguíneo, bem como posterior disfunção endotelial e remodelamento. Em comparação 

de calibres de introdutores, foram demonstradas taxas de OAR de 0%, 2%, 11% e 

19,5% utilizando-se respectivamente introdutores de calibres 4F, 5F, 6F e 7F.(21)  

Mesmo em comparação com introdutores especialmente elaborados para uso em 

artéria radial, com paredes ultrafinas, o introdutor 6F ultrafino, com diâmetro externo de 

2,45 mm, teve taxas de OAR maiores que o introdutor 5F tradicional, que tem diâmetro 

externo de 2,28 mm.(40) Como o introdutor, normalmente, tem diâmetro externo cerca 

de 2F maior que o cateter utilizado, foram desenvolvidos cateteres para uso sem 

introdutor (“sheath less”), que em estudos observacionais foram associados a menores 

taxas de OAR.(53,54) Em um estudo randomizado, com 600 pacientes, foi comparado o 

procedimento sem introdutor com cateter-guia 6,5F (diâmetro externo de 2,16 mm) com 

o procedimento realizado com introdutor 6F ultrafino, e, apesar de taxas de OAR 

numericamente mais baixas com o primeiro, não houve diferença estatística (0% vs. 

1,7%; p=0,062).(55) Para limitar a relação entre o calibre do introdutor e o calibre da 

artéria, deve-se escolher o material com o menor perfil disponível, que seja adequado 

ao procedimento proposto. 

Um tempo prolongado de compressão hemostática também parece estar 

relacionado com maiores taxas de OAR. Um tempo curto de compressão pode ter um 

mecanismo sinérgico com a manutenção de fluxo durante o curativo, a hemostasia 

patente, embora o impacto do tempo de compressão é independente da manutenção 

de fluxo, pois hemostasias mais prolongadas permitem maior tempo de estase 

sanguínea, um dos componentes da cascata da coagulação. Um estudo que comparou 

tempos diferentes de compressão hemostática demonstrou que curativos mantidos por 

menos tempo, 1,5 horas, estão associados com menores taxas de OAR quando 

comparados com tempos maiores, 4 horas (2,3% vs. 9,4%).(56) De maneira similar, 

Pancholy e Patel mostraram que compressão hemostática curta (2 h) está associada 

com menor incidência de OAR, quando comparada com compressões longas (6 h).(44)  

Contudo, tempos ultracurtos de compressão podem se associar com aumento na 

taxa de sangramento, o que poderia elevar a taxa de OAR, devido ao prolongamento 

da compressão e maior pressão do curativo hemostático. De fato, um estudo 

randomizou pacientes para tempos ultracurtos de compressão hemostática, 20 minutos, 

comparando com tempo habitual de 60 minutos, com taxas similares de OAR, 4,9% 

contra 2,8% (p=0,19) e taxas de hematomas locais maiores no grupo de compressão 
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mais curta (6,7% vs. 2,5%; p=0,015).(57) De maneira geral, um tempo de compressão 

total entre 1 a 2 horas é o recomendado atualmente. 

A realização da compressão hemostática sem interrupção de fluxo pela artéria 

radial aparenta ser o fator mais importante na prevenção da OAR. A aplicação de maior 

pressão objetivando a hemostasia pode resultar em dano endotelial com exposição de 

fatores de coagulação que, associado a estase sanguínea, predispõe a formação de 

trombo e oclusão arterial. Em estudo prospectivo com 275 pacientes submetidos a 

procedimentos por ATR, o fluxo sanguíneo estava presente em somente 38% dos 

pacientes durante o processo hemostático e, após a retirada do curativo, 18% não 

tiveram reestabelecimento do fluxo.(58) A hemostasia patente é realizada com 

dispositivos de compressão controlada, que são ajustados de modo a permitir a 

manutenção de fluxo. O estudo inicial que descreveu a hemostasia patente demonstrou 

uma redução de 59% na taxa de OAR com o método, quando comparado à técnica 

habitual de compressão.(43) De maneira similar, o uso da pressão arterial média no 

curativo, mantendo-se o fluxo arterial durante a hemostasia, também demonstrou 

redução de taxas de OAR, com 12,0% no grupo convencional vs. 1,1% no grupo guiado 

pela pressão; p<0,001.(59) Mais recentemente, demonstrou-se que o uso de compressão 

com a mínima pressão hemostática possível tem eficácia comparável à hemostasia 

patente na prevenção de OAR, podendo simplificar a hemostasia.(60)  

Minimizar o trauma ao endotélio e inibir a formação de trombos intravasculares são 

os principais pontos que devem ser abordados para reduzir a ocorrência de OAR após 

procedimentos por ATR. 

 

1.6 Diagnóstico da oclusão da artéria radial 

 

O método inicial utilizado para o diagnóstico de OAR consistia na palpação simples 

da artéria, confirmando a presença ou ausência de pulso. Em alguns estudos, a 

avaliação inicial clínica era seguida de um estudo complementar confirmatório. O uso 

da avaliação palpatória do pulso é sujeito a falsos positivos e falsos negativos, por 

múltiplos motivos, como reperfusão retrógrada através do arco palmar ou anterógrada 

através de colaterais, presença de hematomas ou artérias com baixa amplitude com 

pulsação.(22) Em um estudo de Huang et al., a taxa de OAR foi de 4,7% pela palpação 

da artéria radial e de 10,7% por avaliação com Doppler.(61) Em estudo de Garg et al., 
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40% dos pacientes com OAR demonstrada pelo Doppler tinham pulso radial palpável.(62) 

Metanálise de múltiplos estudos que utilizaram o método palpatório para diagnóstico de 

OAR quando comparados aos que utilizaram o Doppler para este fim, demonstrou que 

a palpação leva a significativo sub diagnóstico de OAR, não devendo ser rotineiramente 

utilizada na prática clínica. Ainda assim, muitos centros ainda a usam na avaliação de 

rotina após o procedimento.(63,64) 

O método oximétrico, ou teste de Barbeau reverso (TBR), é um teste simples e de 

ampla disponibilidade que pode ser utilizado para avaliação indireta da patência da 

artéria radial. Neste teste, um sensor de oximetria é colocado no polegar ou indicador 

e ambas as artérias, radial e ulnar são comprimidas, com a perda do sinal oximétrico; 

com a liberação da artéria radial observa-se o retorno da curva oximétrica, que indicaria 

a permeabilidade desta artéria. Comparado a ultrassonografia com Doppler, o teste 

oximétrico tem sensibilidade menor, mas boa especificidade, que aliada à sua 

simplicidade motivou seu uso como método de avaliação de OAR em muitos 

laboratórios de hemodinâmica.(65,66) 

O uso do ultrassom com Doppler atualmente é considerado o padrão ouro na 

avaliação de fluxo da artéria radial após os procedimentos percutâneos.(63,67) O uso da 

ultrassonografia associada permite não só a avaliação de fluxo, mas também 

informações anatômicas importantes como presença de trombos ou dissecções. 

Poucos estudos compararam o TBR e a avaliação por Doppler. Venkatesan et al., 

compararam ambos os métodos e encontrou uma especificidade de 86,1%, mas não 

descreveu a sensibilidade.(68) Recentemente, duas grandes séries de pacientes 

compararam ambos os métodos. Jirous et al., descreveram  500 pacientes, nos quais 

houve concordância perfeita entre os métodos, mas devido a um número reduzido de 

OAR (0,4%), as comparações não são tão adequadas.(66) Na segunda série, de 350 

pacientes, a sensibilidade e especificidade do TBR foram, respectivamente, 78,8% e 

91,8%. O valor preditivo negativo do TBR é acima de 98%, mas o valor preditivo positivo 

é somente 35%.  A avaliação inicial pelo TBR é aceitável na prática clínica, mas um 

teste indicando OAR deve sempre ser confirmado por avaliação com Doppler. 

 

 

 



 

27 

 

1.7 Tratamento da oclusão da artéria radial 

 

O melhor momento para avaliar a OAR ainda não está estabelecido. Estudos 

mostram que a incidência de OAR diminui com o tempo em comparação com o primeiro 

dia, quando a detecção de OAR é maior. A avaliação de OAR é recomendada nas 

primeiras 24 horas ou imediatamente antes da alta em todos os pacientes submetidos 

a procedimentos por ATR, principalmente porque, com o reconhecimento precoce, é 

possível o uso de procedimentos terapêuticos para recanalização da artéria.(63,69) Com 

o seguimento dos pacientes com OAR, foi observado que a recanalização da artéria 

acontece de 10% a 60% dos casos no período de 30 dias a 180 dias de 

acompanhamento. A OAR tardia, daqueles pacientes com permeabilidade detectada 

em exame realizado nas primeiras 24 horas, não é descrita na maioria das séries, 

constituindo de evento raro.(21) 

Pacientes com OAR são geralmente assintomáticos e, por isso, não procuram 

atenção médica. Contudo, quando detectada em avaliação rotineira precoce após o 

procedimento existem algumas possibilidades de terapêuticas farmacológicas ou não 

farmacológicas, para tentativa de restabelecer o fluxo e assim preservar a artéria para 

uso futuro.(67,70) 

O uso de heparinas de baixo peso molecular, pelo período de 10 a 28 dias, 

demonstrou recanalização das artérias radiais de 55% a 86%, comparado a 

recanalização de 12% a 19% no grupo que não recebeu terapêutica.(71) 

A compressão da artéria ulnar foi demonstrada como um método seguro e efetivo 

para a recanalização de OAR detectadas nas primeiras 24 horas do procedimento. A 

técnica consiste na simples aplicação de pressão oclusiva na artéria ulnar pelo período 

de 1 hora.(47) 

Técnicas endovasculares invasivas também são descritas para a recanalização de 

OAR, detectadas tanto precocemente como tardiamente. Consistem na abordagem 

anterógrada ou retrógrada do vaso, com realização de angioplastia com balão. O 

resultado precoce da técnica é bom e permite o acesso pela artéria previamente ocluída 

e preservar a artéria radial contralateral para futuros procedimentos. Geralmente os 

procedimentos endovasculares são realizados em pacientes com sintomas isquêmicos 

ou naqueles em que há impossibilidade de outros acessos vasculares.(72) 
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1.8 O uso da nitroglicerina no ATR 
 

 

A túnica média da artéria radial é composta quase que exclusivamente por células 

musculares lisas em arranjo concêntrico. A contração desta musculatura reduz o calibre 

do vaso e de sua luz. A ativação de -1-receptores adrenérgicos, principalmente, e de 

-2-receptores adrenérgicos leva à contração muscular. A estimulação dos -1-

receptores adrenérgicos acontece não somente por meio de catecolaminas circulantes, 

mas também ocorre em resposta a estímulos mecânicos, como os que acontecem 

durante o cateterismo com a canulação da artéria e manipulação de cateteres e 

guias.(73)  

A nitroglicerina e o nitroprussiato atuam como doadores de óxido nítrico, com ação 

sobre a enzima guanilato-ciclase solúvel, com efeito dilatador em artérias musculares, 

sendo maior o efeito da nitroglicerina, que pode produzir um aumento de 20% no 

diâmetro da artéria radial.(74) 

O uso de medicações intra-arteriais é proposto para reduzir a incidência do 

espasmo durante o cateterismo e se obter uma dilatação máxima da artéria.  Como está 

bem documentado que a ocorrência de OAR está associada a desproporção de calibre 

entre o introdutor e a artéria radial, e a ocorrência de EAR reduz significativamente o 

diâmetro interno da artéria, o uso de medicações vasodilatadoras poderia ter um efeito 

benéfico na redução de OAR. Estudos demonstraram que o uso de medicações 

isoladas ou em associações reduz a incidência de vasoespasmo quando comparadas 

com placebo, utilizando definições que combinam sintomas de pacientes com 

dificuldade ou impossibilidade de manejo do cateter. Há ainda demonstração de 

aumento do diâmetro e área da luz da artéria radial mantido até o final do 

procedimento.(17) Contudo, a aplicação de vasodilatadores intra-arteriais necessita 

antes do acesso vascular e, geralmente, a colocação do introdutor, o que pode gerar 

espasmo e dano ao endotélio, principalmente nos casos que múltiplas punções são 

necessárias.(14,75)  

Estudos que avaliaram o efeito de métodos mecânicos para a redução de espasmo, 

como extensão ou revestimento hidrofílico do introdutor foram associados à redução na 

ocorrência de EAR, mas não demonstraram benefício na redução de OAR.(76)  

Uma abordagem farmacológica, utilizando introdutores com revestimento de óxido 

nítrico, liberado com o contato com o sangue, demonstrou redução na vasoconstrição, 
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resposta inflamatória e trombose, em artérias femorais de porcos avaliadas por 

histologia, imediatamente e após 1 semana, aparentemente através da inibição da 

agregação plaquetária e migração de leucócitos, contribuindo para regeneração 

vascular e preservação da patência arterial.(77) 

O mecanismo proposto da atuação de nitroglicerina na prevenção de OAR é seu 

efeito vasodilatador. Na dose de 500 g, a nitroglicerina consegue atingir o efeito 

vasodilatador máximo e poderia reduzir a inflamação e hiperplasia intimal da artéria 

radial submetida ao traumatismo pelo ATR, de maneira análoga ao efeito local visto no 

modelo porcino. Adicionalmente resultaria em aumento do fluxo regional, facilitando a 

hemostasia patente e reduzindo a trombose luminal por redução de estase.(78) 

A nitroglicerina utilizada antes do procedimento por ATR de maneira sistêmica, por 

via sublingual, ou local, por injeção subcutânea (SC) perivascular ou transcutânea, 

aumentou o calibre da artéria radial e facilitou a punção para obtenção do acesso 

vascular.(79) Em um estudo menor, com 188 pacientes, o uso de nitroglicerina SC, 

próximo ao local de punção da artéria radial, evidenciou redução de OAR, com 

incidência de 5,4% no grupo que recebeu nitroglicerina contra 14,4% no grupo controle 

(p=0,04). O protocolo do estudo não exigia técnica de hemostasia patente, o que pode 

ser responsável pela taxa aumentada de OAR.(80) 

O uso de nitroglicerina como vasodilatador após a realização do cateterismo e antes 

da retirada do introdutor, em estudo com 1.706 pacientes, reduziu de forma significativa 

a ocorrência de OAR por avaliação ultrassonográfica com Doppler no dia seguinte ao 

procedimento (8,3% vs. 11,7%, p=0,015). Entretanto, não se avaliou o efeito desta 

medicação quando administrada previamente à colocação do introdutor e realização do 

procedimento. Também é importante ressaltar que o tempo médio de compressão 

hemostática foi longo, 6,3 horas, podendo explicar a incidência elevada de OAR.(81,82) 

O uso da nitroglicerina intra-arterial no início do procedimento, atuando como 

vasodilatador e, possivelmente, reduzindo o processo inflamatório local desencadeado 

pela manipulação arterial ainda não foi avaliado em relação ao seu efeito nas taxas de 

OAR após o ATR. A possível interação com o uso ao final do procedimento e a 

confirmação do benefício quando administrada antes da retirada do introdutor também 

precisam avaliação e confirmação, principalmente adotando as melhores práticas de 

hemostasia recomendadas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   HIPÓTESES 
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2 HIPÓTESES 

 

 Nossa pesquisa formulou duas hipóteses, constituídas em hipótese nula (H0) e 

hipótese alternativa (H1): 

  

Primeira: 

 

• H0: o uso da nitroglicerina no início do procedimento por ATR não reduz as taxas 

de oclusão da artéria. 

• H0 : p = p0 

• H1: o uso da nitroglicerina no início do procedimento por ATR reduz as taxas de 

oclusão da artéria. 

• H1 : p < p0 

  

Segunda: 

 

• H0: o uso da nitroglicerina ao final do procedimento por ATR não reduz as taxas 

de oclusão da artéria. 

• H0 : p = p0 

• H1: o uso da nitroglicerina ao final do procedimento por ATR reduz as taxas de 

oclusão da artéria. 

• H1 : p < p0 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a redução na incidência de OAR, por avaliação ultrassonográfica com 

Doppler, em pacientes submetidos a cateterismo cardíaco diagnóstico ou terapêutico 

por via transradial submetidos à pré-medicação com nitroglicerina intra-arterial, 

comparado àqueles que não receberam pré-medicação com nitroglicerina. 

Avaliar a redução na incidência de OAR, por avaliação ultrassonográfica com 

Doppler, em pacientes submetidos a cateterismo cardíaco diagnóstico ou terapêutico 

por via transradial submetidos à administração de nitroglicerina intra-arterial antes de 

retirada do introdutor, comparado àqueles que não receberam nitroglicerina no mesmo 

momento. 

 

3.1.1 Objetivo Primário 

 

• Comparar a incidência de OAR, por avaliação ultrassonográfica com Doppler, 

de 2 a 24 horas após o procedimento. 

 

3.1.2 Objetivos Secundários 

 

• Avaliar a recanalização de artérias ocluídas nas primeiras 24 horas após o 

procedimento, por avaliação ultrassonográfica com Doppler, 30 dias após o 

procedimento; 

• Determinar preditores clínicos e de procedimento para ocorrência de oclusão 

de artéria radial. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   MÉTODO 
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4 MÉTODO 
 

 

4.1 Delineamento 

 

Ensaio clínico prospectivo, multicêntrico, randomizado, fatorial 2x2, duplo-cego, 

placebo controlado, comparativo de superioridade entre o uso de nitroglicerina intra-

arterial e o uso de placebo, em dois momentos, antes da realização de procedimentos 

percutâneos por ATR e antes da retirada do introdutor, na redução da ocorrência de 

OAR pós-cateterismo por via transradial, que incluiu pacientes submetidos a 

cateterismo cardíaco diagnóstico e/ou terapêutico por ATR, com avaliação de desfecho 

primário nas primeiras 24 horas e reavaliação após 30 dias do procedimento. O estudo 

foi registrado na plataforma ClinicalTrials.gov, com identificador NCT03158532. 

 

4.2 Procedimentos do estudo 

 

Foram incluídos os pacientes com indicação de cateterismo cardíaco diagnóstico 

ou terapêutico, encaminhados aos setores de hemodinâmica dos hospitais participantes 

para a realização do procedimento, em que a via de acesso escolhida fosse a 

transradial. Após esta avaliação, preenchendo os critérios de inclusão e na ausência de 

critérios de exclusão, o paciente foi incluído como participante da pesquisa após a 

obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.3  Critérios de inclusão 

 

• Idade superior a 18 anos;  

• Indicação de cateterismo cardíaco, determinada pelo médico assistente do 

caso; 

• Escolha de via de acesso transradial pelo médico intervencionista 

responsável por procedimento; 

• Escolha de introdutores 5 ou 6 French para a realização do procedimento; 
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• Pacientes que concordarem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme anexo, após terem sido informados da natureza e 

procedimentos do estudo. 

 

4.4 Critérios de exclusão 

 

• Alergia conhecida a nitroglicerina; 

• Pacientes em uso de nitroglicerina intravenosa contínua ou nitratos, por 

qualquer via de administração, na última hora antes dos procedimentos; 

• Pacientes com história de uso de inibidores de fosfodiesterase tipo 5, nas 

últimas 48 horas antes dos procedimentos; 

• Pacientes submetidos a cateterismo visando angioplastia primária no IAM; 

• Pacientes em necessidade de ventilação mecânica; 

• Pacientes que apresentem os seguintes eventos cardiovasculares antes ou 

durante o procedimento: parada cardiorrespiratória, edema agudo de 

pulmão, choque cardiogênico; 

• Inclusão prévia neste estudo.  

 

4.5 Procedimentos do estudo 

 

4.5.1 Randomização 

 

Os pacientes foram randomizados para receberem nitroglicerina ou placebo em 

duas intervenções, após a obtenção do acesso arterial e a colocação do introdutor 

(Figura 2). 

A primeira intervenção foi logo após a colocação do introdutor hemostático na 

artéria radial, quando um grupo recebeu nitroglicerina, na dose de 500 g, diluída em 

10 ml de solução salina de cloreto de sódio (NaCl) a 0,9% (SF) através do introdutor 

(grupo Nitroglicerina Precoce), e um segundo grupo, que recebeu placebo (SF) no 

mesmo volume (grupo Placebo Precoce).  

A segunda intervenção foi após o término do procedimento, antes da retirada do 

introdutor hemostático. Todos os pacientes tiveram 3-4 ml de sangue aspirados através 
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do introdutor para remoção de qualquer trombo residual e após, um grupo recebeu 

nitroglicerina, na dose de 500 g, diluída em 10 ml de solução salina de NaCl a 0,9% 

(SF) (grupo Nitroglicerina Tardio), enquanto um segundo grupo recebeu placebo (SF) 

no mesmo volume (grupo Placebo Tardio). 

A randomização foi por blocos de 24 pacientes, utilizando-se esquema de 

randomização gerado por website Randomization.com (www.randomization.com), por 

um pesquisador independente que permaneceu com o código. A medicação e o placebo 

foram preparados em seringas idênticas e etiquetadas por pesquisador independente, 

que não participou do procedimento ou das avaliações pós-procedimento. Para não 

haver atraso nos procedimentos, as seringas foram pré-preparadas. 

 

4.5.2 Cateterismo 

 

A realização de teste clínico (Allen) para a verificação de permeabilidade do arco 

palmar antes do procedimento ficou a critério de cada centro participante.  

Todos os pacientes receberam heparina não fracionada, após a introdução da 

bainha hemostática, na dose de 5000 UI nos procedimentos diagnósticos; ou na dose 

de 100 UI por kg de peso do paciente, nos casos de procedimentos terapêuticos. Nos 

pacientes que foi realizada angioplastia ad hoc, foi administrado dose adicional de 

heparina para completar-se 100 UI de heparina por kg de peso do paciente. O uso de 

medicação sedativa ficou a critério do cardiologista responsável. 

A totalidade do procedimento e escolha de cateteres ficou a critério do operador, 

seguindo-se recomendações e preceitos recomendados pelas diretrizes vigentes. 

 

4.5.3 Hemostasia 

 

O responsável pela hemostasia não tinha conhecimento da alocação do 

participante. Foram utilizados para hemostasia após o procedimento, dispositivos de 

compressão pneumática de artéria radial, objetivando a hemostasia com a manutenção 

do fluxo anterógrado patente. Após tracionar-se o introdutor 2 a 3 cm, a pulseira foi 

colocada com marca de posicionamento verde (localizada no centro do balão maior) 

exatamente no orifício da punção, facilitando a localização e a visualização. Inflado o 

balão com seringa própria, injetando 15 ml de ar, seguindo-se com a retirada do 

http://www.randomization.com/
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introdutor, observando-se a ausência de sangramento ativo. Em casos de persistência 

de sangramento, até 3 ml adicionais de ar foram injetados, totalizando um máximo de 

18 ml de ar em balão. Nos casos de persistência de sangramento, foi recomendada a 

compressão manual. 

A hemostasia patente foi testada através do teste de avaliação da curva 

plestimográfica. Com o oxímetro posicionado em indicador, com a compressão da 

artéria ulnar (teste de Barbeau reverso), o balão do dispositivo de compressão foi 

desinflado até a obtenção de curva plestimográfica sem apresentar sangramento ou 

atingir um volume residual mínimo de 7 ml de ar em balão. Nos casos em que não houve 

retorno de curva plestimográfica até o volume residual de 7 ml ou com volumes maiores 

de ar e apresentação de sangramento, foi mantida a quantidade mínima de ar em 

pulseira, caracterizando hemostasia de pressão mínima. Após 1 (uma) hora, nos casos 

de procedimentos diagnósticos, ou após 2 (duas) horas, nos casos de procedimentos 

terapêuticos, iniciou-se a retirada do dispositivo hemostático, com a retirada 3 ml de ar 

de balão de dispositivo a cada 15 minutos, até se esvaziar completamente o balão, 

quando o dispositivo de compressão foi retirado e substituído por curativo simples. Em 

qualquer momento do processo de esvaziamento do balão em que ocorresse 

sangramento, era injetado novamente o volume de ar necessário para hemostasia, 

reiniciando-se o processo de esvaziamento após 60 minutos. 

 

4.6 Avaliações 

 

4.6.1 Avaliações pré-procedimento 

 

Os pacientes tiveram dados clínicos e antropométricos coletados, conforme 

questionário em anexo. 

 

4.6.2 Avaliações pós-procedimento 

 

A patência da artéria radial foi avaliada de 2 a 24 horas após o procedimento, 

através de realização de exame físico e ultrassonografia com Doppler.  

A permeabilidade da artéria radial foi avaliada por ultrassom Doppler vascular 

duplex (DUS), usando um transdutor vascular de 6-13 MHz com aparelho de ultrassom 
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M-turbo (Fujifilm SonoSite) ou um transdutor vascular de 7,5 MHz com aparelho de 

ultrassom Power Vision 6000 (Toshiba), realizado em todos os pacientes em até 24 

horas após a retirada da banda de compressão, durante a internação hospitalar. A 

permeabilidade foi avaliada com Doppler pulsado 2 cm proximal ao processo estiloide. 

A OAR foi definida pela ausência de fluxo anterógrado. Para avaliar a recanalização, 

todos os pacientes com OAR confirmada foram avaliados 30 dias após o procedimento 

índice para teste de patência com um novo exame ultrassonográfico. Os estudos de 

ultrassom duplex foram realizados por operadores que desconheciam o grupo de 

randomização. 

Foram realizados exames laboratoriais ou de imagem quando houve indicação 

clínica devido à suspeita de evento isquêmico e/ou hemorrágico, bem com foram 

coletados dados de procedimento, conforme questionário em anexo. 

 

4.6.3 Acompanhamento pós-procedimento 

 

Os pacientes, que apresentaram OAR na primeira avaliação com até 24 horas 

do procedimento, foram reavaliados em 30 dias, novamente com ultrassonografia com 

Doppler, para novo teste de patência de artéria radial. 
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Figura 3 – Desenho do estudo 

 

ATR = acesso transradial; IA = intra-arterial; SF =  soro fisiológico; OAR =  oclusão de artéria radial 
Fonte: da Silva et al. (60)  
 

 

4.7 Análise Estatística 

 

A análise primária do estudo avaliou o efeito da nitroglicerina intra-arterial na 

prevenção da oclusão da artéria radial após cateterismos por ATR e o estudo foi 

desenvolvido para testar a superioridade do desfecho primário (OAR avaliada em até 

24 horas).  

O tamanho da amostra foi estimado em 2.038 pacientes para demonstrar uma 

redução de 40% na incidência de oclusão da artéria radial em cada intervenção 

avaliada, considerando uma incidência esperada de 7,7% de oclusão da artéria radial 

nas primeiras 24 horas após o procedimento sem o uso de qualquer medicação 

vasodilatadora. Para permitir equilíbrio entre os grupos em ambas as intervenções, 

foram randomizados 2.040 participantes.  

Devido ao delineamento fatorial do estudo, com possível interação, supôs-se 

uma possível interação de 0,3 entre os fatores para o cálculo do tamanho da amostra. 

Um nível de significância de 5% e um poder de 80% foram usados para um teste 

unicaudal, usando o teste exato de Fisher. 
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As variáveis contínuas foram descritas como média e desvio padrão da média e 

foram comparadas usando o teste t de Student, quando apresentavam distribuição 

normal. Quando os dados contínuos não tiveram uma distribuição normal, o teste U de 

Mann-Whitney foi usado. As variáveis categóricas foram descritas como frequências e 

porcentagens e comparadas com o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher, 

quando apropriado. A regressão linear multivariada foi usada para testar os preditores 

significativos de OAR. Todas as variáveis com valores de p <0,10 nas análises 

univariadas foram inseridas na análise multivariada. 

A interação entre as duas intervenções foi avaliada por teste de ANOVA fatorial 

(análise de variância). Se não fosse significativo, era removido do modelo e a 

interpretação dos efeitos principais era direta, como uma análise fatorial. Se um fator 

também fosse não significativo, ele era removido do modelo e um modelo de fator único 

era obtido. Também foi realizada análise multibraço (que não depende de suposições 

sobre nenhuma interação) para comparação das duas abordagens. Se a interação 

fosse significativa, então os efeitos principais (que podem ou não também ser 

significativos) não seriam analisados isoladamente, mas em vez disso, somente se 

usaria a análise de múltiplos braços. 

O nível de significância adotado foi de 0,05. O cálculo amostral foi realizado por 

meio do programa G.Power, versão 3.1.9.6. Os cálculos estatísticos foram realizados e 

analisados no software IBM SPSS 22.0. 

 

4.8  Definições 

 

• Oclusão assintomática de artéria radial: definida como a ausência de fluxo 

anterógrado em estudo ultrassonográfico com Doppler, sem a manifestação 

de perturbação de metabolismo celular ou manifestação clínica de 

insuficiência sanguínea tissular; 

• Oclusão sintomática de artéria radial: definida como a ausência de fluxo 

anterógrado em estudo ultrassonográfico com Doppler, com a manifestação 

de perturbação de metabolismo celular ou manifestação clínica de 

insuficiência sanguínea tissular; 

• Necessidade de cirurgia vascular reparadora: definida pela ocorrência de 

complicações em local de punção arterial que necessitem de intervenção 
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cirúrgica imediata ou tardia (até 30 dias) visando minimizar sequelas ao 

membro afetado; 

• Isquemia de membro: definida como a ocorrência de sinais e/ou sintomas, 

como dor local, parestesia, paresia, palidez cutânea, cianose, ausência de 

pulso, extremidades frias e/ou empastamento muscular, decorrentes de 

oclusão arterial aguda ou subaguda, e confirmada pela realização de Doppler 

e/ou arteriografia; 

• Hematoma: definido como uma coleção localizada de sangue extravascular, 

adjacente ao vaso, situada na topografia da artéria radial puncionada para o 

procedimento. Foi graduado de acordo com a classificação do estudo Early 

Discharge after Transradial Stenting of Coronary Arteries (EASY) - tipo I, 

menor ou igual a 5 cm de diâmetro; tipo II, menor ou igual a 10 cm de diâmetro; 

tipo III, maior que 10 cm de diâmetro, mas sem atingir cotovelo (restrito a 

antebraço); tipo IV, estendendo-se além do cotovelo; tipo V, qualquer 

hematoma com injúria isquêmica à mão;(83) 

• Sangramento grave: foram classificados como graves os sangramentos do 

tipo 3 [(3a) sangramento com queda de hemoglobina ≥ 3 e < 5 g/dL, ou 

transfusão de concentrado de hemácias; (3b) sangramento com queda de 

hemoglobina ≥ 5 g/dL, ou tamponamento cardíaco, ou sangramento que 

requeira intervenção cirúrgica, ou sangramento que requeira uso de drogas 

vasoativas intravenosas; (3c) hemorragia intracraniana, ou subcategorias 

confirmadas por autópsia, exame de imagem, ou punção lombar, ou 

sangramento intraocular com comprometimento da visão] ou do tipo 5 [(5a) 

sangramento fatal provável, (5b) sangramento fatal definitivo], de acordo com 

a definição do Bleeding Academic Research Consortium;(84) 

• Infarto agudo do miocárdio (IAM): definido com a detecção de elevação e/ou 

descida de biomarcador (troponina T ou I), com, pelo menos, um valor acima 

do percentil 99 do limite superior de referência (LSR), acompanhada de pelo 

menos um dos seguintes: sintomas de isquemia; alterações significativas 

novas ou presumivelmente novas do segmento ST/onda T ou novo bloqueio 

de ramo esquerdo; aparecimento de ondas Q patológicas no 

eletrocardiograma; evidência imagiológica de nova perda de miocárdio viável 

ou nova anomalia na motilidade segmentar; identificação de trombo 

intracoronário por angiografia ou autópsia;(85) 
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• Infarto agudo do miocárdio periprocedimento: o diagnóstico de IAM após ICP 

miocárdica requereu uma elevação de biomarcador (troponina T ou I) > 5 

vezes acima do percentil 99 do LSR em pacientes com valores de base 

normais (≤percentil 99 do LSR) ou por um aumento de > 20% dos valores do 

biomarcador quando os valores de base estavam elevados;(85) 

• Acidente vascular encefálico (AVE): definido como a presença de um novo 

déficit neurológico focal, de início súbito, com sinais e sintomas persistindo por 

> 24 horas, com confirmação por um exame de imagem, como tomografia 

computadorizada ou ressonância nuclear magnética; 

• Morte cardiovascular: definida como qualquer morte por uma causa 

cardiovascular imediata (choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, arritmia, 

IAM, ruptura cardíaca, AVE, embolia pulmonar, dissecção de aorta, outros 

eventos arteriais ou venosos trombóticos), morte súbita não testemunhada, 

morte por causa desconhecida, ou todas as mortes relacionadas ao 

procedimento; 

• Tempo de procedimento: foi definido como a duração em segundos do 

procedimento, desde a colocação do introdutor hemostático até a retirada 

deste e o início do protocolo de hemostasia; 

• Tentativa de punção: foi definida como toda punção de pele com o dispositivo 

utilizado para a obtenção de acesso vascular (agulha ou cateter arterial over 

the needle) em que houve retorno de sangue pela luz do dispositivo, o número 

de tentativas foi relatado pelo operador; 

• Avaliação de espasmo pelo operador: Foi graduada de acordo com a 

classificação definida por critérios clínicos e de mobilidade de cateter: grau 0, 

movimentação livre de cateter, sem relato de dor pelo paciente; grau 1, 

movimentação livre de cateter, com relato de dor pelo paciente; grave 2, 

resistência leve à mobilização de cateter; grau 3, resistência intensa à 

mobilização de cateter; grau 4, aprisionamento de cateter; 

• Espasmo de artéria radial (operador): foi definido como presente nos casos 

em que a classificação de espasmo pelo operador foi maior que 2; ou que foi 

necessário uso de medicação espasmolítica; ou que foi necessário alterar a 

via de acesso para outro sítio; 
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• Espasmo de artéria radial (paciente): foi definido como presente nos casos em 

que a classificação de dor referida pelo paciente durante o procedimento era 

maior que 6;  

• Mudança de via de acesso: definida pela impossibilidade de se completar o 

procedimento pela via transradial no membro superior selecionado 

inicialmente, com a necessidade de acesso para qualquer outra via arterial 

para completar o procedimento, podendo ocorrer devido a EAR ou por motivos 

anatômicos; 

• Hipotensão arterial: definida pela queda de pressão arterial sistólica para 

valores menores que 90 mmHg; ou por queda de pressão arterial sistólica 

maior que 40% do valor inicial; ou por necessidade de uso de vasopressor em 

qualquer momento do procedimento; 

• Experiência do operador: foi definido como experiente o operador com no 

mínimo 100 procedimentos realizados por ATR, conforme curva de 

aprendizado previamente descrita;(86) 

• Hemostasia patente: foi definida como patente a hemostasia cuja avaliação 

oximétrica inicial indicava fluxo pela artéria radial, pela manutenção do sinal 

oximétrico após a colocação da pulseira hemostática e compressão da artéria 

ulnar ipsilateral. 

 

4.8.1 Considerações éticas 

 

O estudo clínico descrito neste protocolo foi conduzido de acordo com os 

princípios da revisão atual da Declaração de Helsinki e das Diretrizes de Boas Práticas 

Clínicas (ICH-GCP) em sua versão mais recente e da Resolução 466/2012 do CNS. O 

estudo foi realizado obedecendo às exigências legais locais e regulatórias do Brasil. 

O projeto contou com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2), 

que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, através da Plataforma Brasil, bem como a todos os outros centros 

participantes. A inclusão de participantes em cada centro foi condicionada à aprovação 

por comitê de ética local, através de submissão na Plataforma Brasil (Protocolo 

4785/2017, CAAE 68678317.0.3001.5462). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Fluxograma de inclusão e randomização de pacientes 

 

No período de agosto de 2017 a setembro de 2021 foram incluídos 2.040 

pacientes, que completaram todo o seguimento, inclusive reavaliação de 30 dias 

quando indicada. 

A Figura 4 ilustra a inclusão de pacientes. Foram triados 2.073 pacientes para a 

participação no estudo, 2.040 (98,4%) foram randomizados e completaram o 

procedimento proposto e avaliações de seguimento. 

 
Figura 4 – Fluxograma de inclusão e randomização 

 
 

ATR = acesso transradial; kg = quilograma 
Fonte: da Silva et al. (60) 
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5.2 Características demográficas e clínicas dos pacientes 

 

A Tabela 1 apresenta as características demográficas e clínicas da população 

estudada. As características basais foram balanceadas entre os grupos, sem diferenças 

significativas entre eles. 

A Tabela 2 apresenta as características anatômicas das artérias do antebraço 

da população estudada. Nem todos os pacientes incluídos possuíam medidas 

anatômicas, uma vez que, por motivos logísticos, não foi possível realizar 

ultrassonografia para medidas pré-procedimento em toda a população e medidas 

anatômicas pós-procedimento poderiam estar alteradas pela manipulação da artéria. 

 

Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos pacientes * 
 
 Nitroglicerina 

(Precoce) 
(N = 1020) 

Placebo 
(Precoce) 
(N = 1020) 

Nitroglicerina 
(Tardio) 

(N = 1020) 

Placebo 
(Tardio) 

(N = 1020) 

Total 
 

(N = 2040) 

Idade, anos 61,52 ± 10,35 62,06 ± 10,29 61,52 ± 10,35 62,06 ± 10,29 61,79 ± 10,32 

Sexo feminino — n. (%) 390 (38,4) 384 (37,6) 394 (38,6) 380 (37,3) 774 (37,9) 

Altura, cm 1645,10 ± 9,48 164,67 ± 9,87 164,58 ± 10,06 165,19 ± 9,28 164,88 ± 9,68 

Peso, kg 77,87 ± 15,63 77,05 ± 15,54 77,12 ± 15,54 77,81 ± 15,64 77,46 ± 15,59 

Índice de Massa, kg/m2 28,67 (7,67) 28,51 (7,48) 28,71 ± 9,62 28,47 ± 5,02 28,60 ± 7,67 

Destro — n. (%) 969 (95,0) 981 (96,2) 983 (96,4) 967 (94,8) 1950 (95,6) 

Hipertensão arterial — n. (%) 775 (76,0) 757 (74,2) 772 (75,7) 760 (74,5) 1532 (75,1) 

Diabetes mellitus — n. (%) 379 (37,2) 368 (36,1) 367 (36,0) 380 (37,3) 747 (36,6) 

Dislipidemia — n. (%) 612 (60,0) 661 (64,8) 641 (62,8) 632 (62,0) 1273 (62,4) 

Tabagismo atual — n. (%) 228 (22,4) 226 (22,2) 210 (20,6) 244 (23,9) 454 (22,3) 

Cateterismo radial prévio — n. (%) 266 (26,1) 256 (25,1) 246 (24,1) 276 (27,1) 522 (25,6) 

Síndrome clínica 
Síndrome instável — n. (%) 
Síndrome estável — n. (%) 

 
483 (47,4) 
537 (52,6) 

 
478 (46,9) 
542 (53,1) 

 
490 (48,0) 
530 (52,0) 

 
471 (46,2) 
549 (53,8) 

 
961 (47,1) 
1079 (52,9) 

Diâmetro artéria radial direita, mm 2,60 ± 0,67 2,55 ± 0,64 2,56 ± 0,67 2,59 ± 0,64 2,58 ± 0,66 

Centro de randomização 
ICSC — n. (%) 
SCMM — n. (%) 
HU/UFSC — n. (%) 

 
716 (70,2) 
71 (7,0) 

233 (22,8) 

 
719 (70,5) 
71 (7,0) 

230 (22,5) 

 
718 (70,4) 
72 (7,1) 

230 (22,5) 

 
717 (70,3) 
70 (6,9) 

233 (22,8) 

 
1435 (70,3) 
142 (7,0) 

463 (22,7) 

* valores são médias ± desvio-padrão ou número absoluto (porcentagem). 
n. = número; ICSC = Instituto de Cardiologia de Santa Catarina; SCMM = Santa Casa de Misericórdia de 
Marília; HU/UFSC = Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Tabela 2 – Características anatômicas dos pacientes * 

 Nitroglicerina 

(Precoce) 

(n = 875) 

Placebo 

(Precoce) 

(n = 880) 

Nitroglicerina 

(Tardio) 

(n = 877) 

Placebo 

(Tardio) 

(n = 878) 

Total 

 

(n = 1755) 

Diâmetro artéria radial 

direita, mm 
2,60 ± 0,67 2,55 ± 0,64 2,56 ± 0,67 2,59 ± 0,64 2,57 ± 0,66 

Diâmetro artéria ulnar 

direita, mm 
2,08 ± 0,77 2,02 ± 0,55 2,06 ± 0,76 2,04 ± 0,56 2,05 ± 0,66 

Circunferência punho 

direito, cm 
17,39 ± 1,47 17,26 ± 1,58 17,25 ± 1,63 17,40 ± 1,41 17,32 ± 1,52 

Diâmetro artéria radial 

esquerda, mm 
2,48 ± 1,06 2,43 ± 0,85 2,49 ± 1,22 2,43 ± 0,60 2,46 ± 0,96 

Diâmetro artéria ulnar 

esquerda, mm 
2,07 ± 0,59 2,06 ± 0,94 2,09 ± 0,95 2,04 ± 0,57 2,06 ± 0,78 

Circunferência punho 

esquerdo, cm 
17,39 ± 1,38 17,32 ± 1,41 17,32 ± 1,40 17,39 ± 1,40 17,35 ± 1,40 

* Disponível em 1.755 pacientes. Valores são médias ± desvio-padrão. 

Mm = milímetro; cm = centímetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

5.3  Características dos procedimentos 

 

 

A Tabela 3 apresenta as características relacionadas ao procedimento. A 

mudança de via de acesso aconteceu principalmente por motivos anatômicos e não por 

espasmo da artéria radial, com 34 procedimentos com necessidade de acesso vascular 

alternativo. Todos os pacientes receberam hemostasia com pulseiras pneumáticas, 

objetivando a hemostasia patente ou com pressão mínima. As características de 

procedimentos estavam bem balanceadas entre os grupos. 

A Tabela 4 apresenta a incidência de eventos e necessidade de uso de 

medicações adicionais nos procedimentos realizados. Houve diferença entre os grupos 

Precoce quanto ao uso de medicação vasodilatadora adicional de resgate (1,6%, 

nitroglicerina, versus 3,0%, placebo, p = 0,03).  

Em relação a intercorrências clínicas avaliadas, não houve ocorrência de IAM, 

AVE ou morte cardiovascular. Houve diferença entre os grupos na incidência de 

hipotensão durante ou logo após o procedimento (2,5%, nitroglicerina precoce, versus 

1,2%, placebo precoce, p = 0,03; 2,5% nitroglicerina tardio, versus 1,1%, placebo tardio, 

p = 0,01). Todos os episódios de hipotensão foram transitórios, manejados com 

decúbito horizontal, elevação de membros inferiores e volume, sem necessidade de uso 

de drogas vasoativas. As complicações hemorrágicas se constituíram unicamente de 

hematomas pequenos em antebraço, sem nenhum caso de complicação hemorrágica 

maior. Nenhum paciente necessitou de transfusão sanguínea. 
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Tabela 3 – Características dos procedimentos realizados * 
 Nitroglicerina 

(Precoce) 
(N = 1020) 

Placebo 
(Precoce) 
(N = 1020) 

Nitroglicerina 
(Tardio) 

(N = 1020) 

Placebo 
(Tardio) 

(N = 1020) 

Total 
 

(N = 2040) 
Operador 

Inexperiente — n. (%) 
Experiente — n. (%) 

 
239 (23,4) 
781 (76,6) 

 
242 (23,7) 
778 (76,3) 

 
245 (24,0) 
775 (76,0) 

 
236 (23,1) 
784 (76,9) 

 
481 (23,6) 

1559 (76,4) 
Acesso radial direito — n. (%) 

1019 (99,9) 1020 (100)          2039 (99,9) 

Tentativas de punção 
Punção única — n. (%) 

1,33 ± 0,68 
778 (76,3) 

1,27 ± 0,64 
819 (80,3) 

1,28 ± 0,62 
800 (78,4) 

1,31 ± 0,70 
797 (78,1) 

1,3 ± 0,66 
1597 (78,3) 

Técnica de contra-punção 
n. (%) 408 (40,0) 407 (39,9) 407 (39,9) 408 (40,0)       815 (40,0) 

Tamanho do introdutor 
5 French — n. (%) 
6 French — n. (%) 

 
615 (60,3) 
405 (39,7) 

 
622 (61,0) 
398 (39,0) 

 
617 (60,5) 
403 (39,5) 

 
620 (60,8) 
400 (39,2) 

 
1237 (60,6) 
803 (39,4) 

Relação I/A > 1 — n. (%) ** 
    334 (32,7)    390 (38,2)    361 (35,4)     363 (35,6)       724 (35,5) 

Procedimento 
Diagnóstico — n. (%) 
ATC — n. (%) 
Ambos — n. (%) 

 
776 (76,1) 
114 (11,2) 
130 (12,7) 

 
758 (74,3) 
123 (12,1) 
139 (13,6) 

 
770 (75,5) 
109 (10,7) 
141 (13,8) 

 
764 (74,9) 
128 (12,5) 
128 (12,5) 

 
1534 (75,2) 
237 (11,6) 
269 (13,2) 

Número de cateteres utilizados 
1,81 ± 0,89 1,76 ± 0,86 1,79 ± 0,86 1,79 ± 0,89       1,79 ± 0,87 

Mudança da via de acesso devido: 
EAR — n. (%) 
Anatomia — n. (%) 

 
6 (0,6) 
11 (1,1) 

 
6 (0,6) 
14 (1,4) 

 
6 (0,6) 
14 (1,4) 

 
6 (0,6) 
11 (1,1) 

 
12 (0,6) 
25 (1,2) 

Tempo de procedimento,  
segundos 1193,22 ± 1105,82 1216,29 ± 1179,52 1179,67 ± 1073,80 1229,83 ± 1208,30    1143,00 ± 1204,74 

Radiação, mGy 
591,30 ± 524,38 584,52 ± 497,54 576,09 ± 457,49 599,78 ± 559,61 587,92 ± 511,04 

* valores são médias ± desvio-padrão. 
** Avaliação anatômica não foi realizada em todos os pacientes incluídos (número de pacientes – 1.755).  
n. = número; Relação I/A = relação introdutor/artéria; ATC = angioplastia transluminal coronária; EAR = espasmo da artéria radial; mGy = miligray 
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Tabela 4 – Incidência de eventos e necessidade de uso de medicações nos procedimentos realizados 

 Nitroglicerina 
(Precoce) 
(N = 1020) 

Placebo 
 (Precoce) 
(N = 1020) 

Nitroglicerina 
(Tardio) 

(N = 1020) 

Placebo  
(Tardio) 

(N = 1020) 

Total 
 

(N = 2040) 
Vasodilatador adicional — n. (%) 

16 (1,6) *** 31 (3,0) *** 19 (1,9) 28 (2,7) 47 (2,3) 

Medicação analgésica — n. (%) 
123 (12,1) 123 (12,1) 122 (12,0) 124 (12,2) 246 (12,0) 

EAR (paciente) — n. (%) 
110 (10,8) 137 (13,4) 125 (12,3) 122 (12,0) 247 (12,1) 

EAR (operador) — n. (%) 
26 (2,5) 40 (3,9) 31 (3,0) 35 (3,4) 66 (3,2) 

Hematoma Escala EASY  
Sem hematoma — n. (%) 

I — n. (%) 
II — n. (%) 

III — n. (%) 
IV — n. (%) 
V — n. (%) 

 
954 (93,5) 
40 (3,9) 
21 (2,1) 
5 (0,5) 
0 (0) 
0 (0) 

 
947 (92,8) 
48 (4,7) 
17 (1,7) 
8 (0,8) 
0 (0) 
0 (0) 

 
951 (93,2) 
44 (4,3) 
18 (1,8) 
7 (0,7) 
0 (0) 
0 (0) 

 
950 (93,1) 
44 (4,3) 
20 (2,0) 
6 (0,6) 
0 (0) 
0 (0) 

 
1901 (93,2) 

88 (4,3) 
38 (1,9) 
13 (0,6) 

0 (0) 
0 (0) 

Hipotensão — n. (%) 
25 (2,5) *** 12 (1,2) *** 26 (2,5) **** 11 (1,1) **** 37 (1,8) 

* valores são médias ± desvio-padrão. 
** Avaliação anatômica foi realizada em todos os pacientes incluídos. 
*** p = 0,03 **** p = 0,01 
n. = número; EAR = espasmo da artéria radial; EASY = Early Discharge after Transradial Stenting of Coronary Arteries 
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5.4  Oclusão da artéria radial  

 

 
A Tabela 5 apresenta a avaliação do desfecho principal do estudo, bem como 

a reavaliação em 30 dias nos casos de OAR inicialmente diagnosticada. A incidência 

de OAR na população total estudada foi de 2,4%, sem diferença entre os grupos. 

Todos os pacientes foram avaliados com ultrassonografia com Doppler nas primeiras 

12 horas após o procedimento. O teste de interação não foi significativo entre os 

fatores em relação com o objetivo primário (p-valor = 0,665). A recanalização da 

artéria radial, pela presença de fluxo anterógrado no USG com Doppler no seguimento 

de 30 dias, foi de 30,6%, sem diferença entre os grupos. Nenhum dos pacientes com 

OAR apresentou qualquer sinal ou sintoma de isquemia da mão, nem necessitou de 

tratamento específico. 

A análise de subgrupo não mostrou benefício do uso de nitroglicerina em 

nenhum dos subgrupos avaliados. Notavelmente, o teste de interação não mostrou 

diferenças baseadas no sexo (Figuras 5 e 6). 

Entre os 506 pacientes submetidos a procedimento terapêutico (ICP), apenas 

9 (1,8%) apresentaram OAR, sem diferença significativa com o uso de nitroglicerina 

em comparação ao placebo, em nenhum dos dois momentos examinados: precoce 

(2,0% vs. 1,5%, P = 0,657) nem tarde (2,8% vs. 0,8%, P = 0,084). Além disso, não 

houve interação entre procedimentos diagnósticos e terapêuticos na ocorrência de 

OAR (Figuras 5 e 6). 

Usando a análise multibraço, o uso combinado de nitroglicerina, precoce e 

tardio, não mostrou benefícios em comparação com o placebo em ambos os 

momentos (Tabela 6). 
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Figura 5 – Forest plot da análise de subgrupos, referente ao uso precoce de 
nitroglicerina 

 

 

*Valores maiores que 1 indicam benefício de nitroglicerina referente a oclusão de artéria radial pós-
procedimento. 
Relação I/A = relação introdutor/artéria; OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança. 
Fonte: da Silva et al. (60) 
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Figura 6 – Forest plot da análise de subgrupos, referente ao uso tardio de 
nitroglicerina  

  

* Valores maiores que 1 indicam benefício de nitroglicerina referente a oclusão de artéria radial pós-
procedimento. 
Relação I/A = relação introdutor/artéria; OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança. 
Fonte: da Silva et al. (60)
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          Tabela 5 – Incidência de oclusão de artéria radial, avaliada em até 24 horas e em 30 dias 

 Nitroglicerina 

(Precoce) 

(N = 1020) 

Placebo  

(Precoce) 

(N = 1020) 

Odds Ratio  

(95% CI) 

P-valor para 

Superioridade 

Oclusão da artéria radial, 24 horas — n. (%)  26 (2,5%) 23 (2,3%) 0,88 (0,50-1,56) 0,664 

Oclusão da artéria radial, 30 dias — n. (%) 18 (1,8%) 16 (1,6%) 1,13 (0,57-2,22) 0,729 

Recanalização, 30 dias 

N. de eventos/total (%) 

 

8/26 (30,8%) 

 

7/23 (30,4%) 
  

 

Nitroglicerina 

(Tardio) 

(N = 1020) 

Placebo  

(Tardio) 

(N = 1020) 

  

Oclusão da artéria radial, 24 hours — n. (%) 23 (2,3%) 26 (2,5%) 1,13 (0,64-2,00) 0,664 

Oclusão da artéria radial, 30 dias — n. (%) 18 (1,8%) 16 (1,6%) 1,13 (0,57-2,22) 0,729 

Recanalização, 30 dias 

N. de eventos/total (%) 

 

5/23 (21,7%) 

 

10/26 (38,5%) 
  

              n. = número
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Tabela 6 – Incidência de oclusão de artéria radial, avaliada em até 24 horas, com 
avaliação por multibraços, para avaliação de interação entre fatores 

 
 Nitroglicerina  

(Precoce) 

Placebo 

 (Precoce) 
P-valor 

Nitroglicerina (Tardio) 13 (2,5 %) / 510 10 (2,0 %) / 510  

Placebo (Tardio) 13 (2,5 %) / 510 13 (2,5 %) / 510  

Teste de interação   0,665 

 
 

5.5 Preditores de oclusão da artéria radial  

 

Os preditores univariados de OAR de 24 horas são apresentados na Tabela 7, 

e incluem pacientes do sexo feminino (p = 0,027), acesso com mais de uma tentativa 

de punção arterial (p <0,001) e pacientes com espasmo clínico (p <0,001).  

Sete variáveis clínicas ou de procedimento foram inseridas no modelo 

multivariado para encontrar preditores independentes de OAR. Pela análise 

multivariável apenas a presença de espasmo clínico (odds ratio [OR]: 3,53; intervalo 

de confiança de 95% [IC]: 1,874 a 6,658; p <0,001) e acesso obtido com mais de uma 

tentativa de punção (OR: 2,580; IC 95%: 1,427 a 4,663; p = 0,002) foram preditores 

independentes significativos de OAR em 24 horas (Tabela 8).
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Tabela 7 – Correlação entre oclusão de artéria radial e variáveis 

 Rho (Spearman) P-valor 

Idade, < 60 anos 0,041 0,065 

Sexo, feminino 0,049 0,027 

Lateralidade, canhoto 0,044 0,046 

Hipertensão arterial sistêmica 0,031 0,160 

Diabetes mellitus -0,020 0,377 

Dislipidemia -0,004 0,863 

Tabagismo atual 0,008 0,704 

Cateterismo transradial prévio 0,025 0,252 

Síndrome clínica, estável 0,023 0,304 

Acesso, contra-punção 0,016 0,474 

Acesso, punção única 0,088 <0,001 

Tamanho do introdutor, 5F 0,028 0,205 

Relação introdutor/artéria, >1 0,022 0,359 

Operador, inexperiente 0,056 0,011 

Espasmo (paciente) 0,118 <0,001 

Espasmo (operador) 0,044 0,048 
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Tabela 8 – Análise multivariada (regressão logística) para predição de oclusão de 
artéria radial 

 
 Odds Ratio CI95% P value 

Idade, < 60 anos 1,531 0,856-2,740 0,150 

Sexo, feminino 1,342 0,732-2,457 0,339 

Lateralidade, canhoto 2,494 0,944-6,587 0,062 

Acesso, mais de uma tentativa 2,580 1,427-4,663  0,002 

Operador, inexperiente 1,724 0,942-3,154 0,074 

Espasmo (operador) 1,229 0.856-2.740 0,725 

Espasmo (paciente) 3,415 1,757-6,639 <0,001 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

6.1 Considerações Gerais 

 

Os resultados deste estudo demonstram que em uma população submetida a 

cateterismo por ATR, o risco de OAR é de 2,4%, em avaliação com ultrassom com 

Doppler nas primeiras 24 horas após o procedimento.  

A incidência média de OAR nas primeiras 24 horas descrita anteriormente é de 

7,7%, mesmo quando se considera somente estudos randomizados.(21) A menor 

incidência de OAR encontrada nesta amostra pode ser explicada pela associação de 

melhores práticas aplicadas neste estudo.(63)  

A OAR é a complicação mais frequente após o uso do ATR para procedimentos 

percutâneos. Devido ao suprimento sanguíneo duplo para mão, a partir das artérias 

radiais e ulnares, a OAR geralmente só é detectada através da avaliação rotineira 

após os procedimentos por ATR, pois poucos casos são sintomáticos ou necessitam 

intervenção médica.(72,87) Contudo, a OAR tem sua maior importância ao impedir a 

realização de novos procedimentos médicos que necessitem da artéria radial patente, 

como repetição do cateterismo ou uso da artéria para confecção de enxertos 

cirúrgicos.(24,88) 

Apesar de que uma vez instalada, a OAR possa ser abordada precocemente 

com terapêuticas farmacológicas ou não, ou tardiamente com intervenções mais 

invasivas, o ponto mais importante que deve sempre ser considerado é a prevenção 

e diversas técnicas são utilizadas com o propósito de reduzir a incidência de 

OAR.(47,70–72)  

As recomendações atuais para prevenção de OAR incluem o uso de técnicas 

de hemostasia patente para todos os pacientes submetidos a ATR, sendo este o 

aspecto mais importante na prevenção desta complicação vascular. Usamos em 

nosso estudo a técnica de pressão mínima na pulseira compressora, que difere da 

técnica de hemostasia patente na atenção posterior a colocação da pulseira 

hemostática, sem avaliações repetidas e subsequentes durante todo o processo da 

hemostasia. O uso da técnica de pressão mínima simplifica o processo de cuidados 

pós ATR, sem aumentar o risco de OAR.(60,69,89) 
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 Outro cuidado observado em nosso estudo foi manter a compressão 

hemostática por curto período. A duração do curativo hemostático é um dos preditores 

mais importantes de OAR. O curto tempo de compressão permite que o período de 

alteração ou oclusão de fluxo pela artéria seja menor, sendo o provável mecanismo 

de redução da incidência de OAR.(57) Em nosso estudo aplicamos a compressão 

hemostática de 60 a 120 minutos, dependendo se o procedimento era diagnóstico ou 

terapêutico, com posterior retirada progressiva e rápida da pressão exercida pelo 

curativo pneumático. O curto tempo de compressão pode explicar nossas taxas de 

OAR. 

 Diversos estudos abordaram a questão da anticoagulação aplicada aos 

pacientes submetidos a intervenções por ATR. É fato que uso de heparina em dose 

de 5000 UI ou superior reduz o risco de OAR quando comparada com doses menores, 

sem aumentar o risco de complicações hemorrágicas.(42,46,50) Contudo alguns destes 

estudos usaram técnicas de hemostasia não patente, onde o uso da anticoagulação 

tem impacto maior.(45,90) A anticoagulação aplicada em dose fixa de 5000 UI de 

heparina, com dose adicional nos pacientes submetidos a intervenção, pode ter 

ajudado a reduzir a incidência de OAR observada em nosso estudo. 

 Outro cuidado aplicado foi o uso frequente de introdutores de fino calibre, sendo 

que cerca de 60% de nossa amostra foi submetida a procedimentos com introdutores 

5F. O uso de material com perfil mais fino possível ao procedimento realizado é 

associado à redução de taxas de OAR.(29,40,91) Entretanto, vale ressaltar que em nossa 

casuística, o calibre do introdutor não foi associado a maior risco de OAR.  

 Das recomendações atuais para prevenção de OAR, não utilizamos a 

compressão oclusiva da artéria ulnar durante o processo hemostático. A compressão 

da artéria ulnar promove um aumento do fluxo pela artéria radial por ação de 

vasodilatadores e promove menores taxas de OAR.(69) A falta de um dispositivo 

dedicado para este procedimento tem limitado a aplicação da técnica, inclusive em 

nosso estudo.(64) 

 Os benefícios do ATR são mais pronunciados em centros com grande volume 

e com operadores com larga experiência. Análise de curvas de aprendizado mostram 

que a experiência do operador está relacionada a maior taxa de sucesso da via de 

acesso, menor exposição à radiação e uso de contraste.(18,86) A relação com a OAR 

não foi avaliada anteriormente, pelo fato que os estudos geralmente são realizados 

em centros de grande volume com operadores experientes. Dos casos incluídos em 
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nosso estudo, 23,6% foram realizados por operadores ainda em curva de 

aprendizado, permitindo a análise do impacto da experiência do operador na 

ocorrência de OAR, demonstrando que a menor proficiência com a via resultava em 

tendência a maior taxa de oclusão arterial. Possivelmente maior lesão da artéria radial 

durante a obtenção do acesso, demonstrada pela correlação entre número de 

punções necessárias para obtenção do acesso, relacione-se com aumento da 

ocorrência de OAR, enquanto a manipulação durante o procedimento explique o 

impacto da experiência do operador. 

 

6.2 Considerações sobre espasmo da artéria radial 

 

Uma das limitações iniciais a adoção do ATR em muitos centros foi a ocorrência 

de EAR, relacionado com redução da taxa de sucesso da via e com menor conforto 

do paciente. A incidência do espasmo da artéria radial varia entre 2% e 33%, com 

grande variação devido à falta de uniformidade das definições utilizadas, e por se 

tratar de um diagnóstico comumente subjetivo.(13,14)  

O uso de medicações antiespasmódicas pode minimizar a ocorrência de EAR 

e aumentar o calibre da artéria. O agente vasodilatador ideal ou a combinação de 

fármacos ainda não foi definida, sendo utilizados mais comumente os bloqueadores 

de canal de cálcio ou os nitratos, sozinhos ou em associação. Na prática, os dois 

fármacos mais usadas são o verapamil e a nitroglicerina.(17)  

A ocorrência de OAR está associada à desproporção de calibre entre o 

introdutor e a artéria radial, e a ocorrência de EAR reduz significativamente o diâmetro 

interno da artéria. O uso de medicações vasodilatadoras poderia ter um efeito benéfico 

na redução de OAR. Há demonstração de aumento do diâmetro e área da luz da 

artéria radial mantido até o final do procedimento.(92,93) Este aumento de calibre 

poderia reduzir a ocorrência de lesões de endotélio e vasculares na colocação e 

retirada do introdutor, bem como pela manipulação dos cateteres. A relação de EAR 

com OAR ainda não foi bem estabelecida.(14,81) 

A nitroglicerina teria um papel adicional na redução da incidência de OAR, que 

é a redução da resposta inflamatória na camada íntima do vaso, bem como redução 

da hiperplasia intimal posterior ao procedimento. Isso pode ser demonstrado em 

modelo animal, quando introdutores com revestimento de óxido nítrico, que era 
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liberado com o contato com o sangue, demonstrou redução na vasoconstrição, 

resposta inflamação e trombose, em artérias femorais de porcos.(77) 

Na dose de 500 g, a nitroglicerina consegue atingir o efeito vasodilatador 

máximo e poderia reduzir a inflamação e hiperplasia intimal da artéria radial submetida 

ao traumatismo pelo ATR, de maneira análoga ao efeito local visto no modelo porcino. 

Adicionalmente, o efeito de doação de óxido nítrico da nitroglicerina resultaria em 

aumento do fluxo regional decorrente da vasodilatação, facilitando a hemostasia 

patente e reduzindo a trombose luminal por redução de estase.(78) Dose menor de 

nitroglicerina, rotineiramente utilizada em muitos centros, de 200 g  foi testada em 

estudo prévio, não mostrando diferença na percepção de espasmo, utilizando o relato 

de dor referida pelo paciente para caracterização.(94) Assim, optamos no trabalho atual 

por utilizar a dose de 500 g, que apresentou uma tendência a redução na incidência 

de EAR (13,4%, nitroglicerina, versus, 10,8%, placebo; p = 0,06). A experiência dos 

operadores pode ter atenuado o benefício da nitroglicerina. 

Em nossa casuística, o espasmo é um preditor independente de OAR, quando 

se utiliza o critério álgico como definidor de EAR. A correlação entre dor intensa e 

espasmo já foi bem demonstrada no único estudo que usou um método realmente 

quantitativo para definição de EAR, através da aferição de força de retirada do 

introdutor por um mecanismo de pullback automático.(15) 

 

6.3 Considerações sobre efeito da nitroglicerina sobre a OAR 

 

Especula-se que o uso da nitroglicerina antes da punção da radial aumentaria 

o calibre arterial, seja por via sistêmica ou tópica, facilitando a punção para obtenção 

do acesso vascular e inclusive reduzindo a ocorrência de OAR.(79,80) Contudo seu uso 

deve ser visto com cautela em pacientes com instabilidade hemodinâmica, infartos do 

miocárdio com envolvimento do ventrículo direito, estenose aórtica grave e 

miocardiopatias com envolvimento grave do ventrículo esquerdo.(95,96) 

O uso de nitroglicerina como vasodilatador após a realização do cateterismo e 

antes da retirada do introdutor reduziu de forma significante a ocorrência de oclusão 

de artéria radial. No mesmo estudo não houve relação entre o EAR e OAR, contudo o 

EAR é avaliado durante o procedimento, portanto antes da aplicação da droga 
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testada. A não diferença na ocorrência de EAR é bem explicada pelo desenho do 

estudo.(81,82) 

O presente ensaio clínico mostra que o uso intra-arterial de nitroglicerina não 

reduz o risco de OAR após procedimentos coronários transradial, apesar do uso 

precoce, após colocação do introdutor, ou tardio, antes da remoção da bainha. 

Nosso achado mostra que o espasmo é um preditor independente de OAR, 

usando o critério de dor para definir a EAR. A correlação entre dor intensa e espasmo 

é bem demonstrada, mas podem existir outros mecanismos para dor que não o EAR, 

possivelmente relacionados a trauma do endotélio. A ocorrência de EAR pode 

potencialmente aumentar o trauma vascular, mecanismo relacionado à oclusão.(97)  

O uso intra-arterial de nitroglicerina no início do procedimento apresentou 

tendência a menor incidência de espasmo, sem diminuir a ocorrência de OAR. O uso 

de nitroglicerina após a colocação do introdutor pode ter evitado lesões induzidas pelo 

maior contato do cateter com a parede arterial, mas não afetou o segmento recoberto 

pela bainha, que é justamente o segmento onde se encontram a maioria das lesões 

endoteliais após o procedimento, mesmo com o uso de introdutores com revestimento 

hidrofílico em todos os casos.(29) 

O uso de uma bainha revestida com NO diminui o espasmo e a inflamação, 

inibe a hiperplasia da íntima e reduz o risco de trombose.(77) A nitroglicerina é um 

doador de NO, e a injeção local de nitroglicerina poderia ter um efeito semelhante ao 

uso da bainha revestida de NO.(78) Um pequeno estudo mostrou que a injeção 

subcutânea de nitroglicerina no local da punção dilata a artéria e reduz a OAR, o que 

foi relativamente comum na população estudada, possivelmente causado pelo 

protocolo do estudo que não exigiu hemostasia patente contínua.(80) Nosso estudo 

aplicou as melhores práticas na prevenção de OAR, com patente ou hemostasia de 

pressão mínima por um breve período e heparina em dose adequada. Talvez neste 

cenário de baixas taxas de oclusão, a prevenção de espasmos tenha um impacto 

menor na permeabilidade do vaso. 

Diferente de nossos achados, um grande ensaio clínico mostrou que o uso 

intra-arterial de nitroglicerina no final do cateterismo transradial reduziu a incidência 

de OAR.(81,82) A ação vasodilatadora aumentaria o fluxo da artéria radial, permitindo 

maior perviedade durante a compressão da hemostasia. Nosso estudo, ao contrário, 

não demonstrou benefício com o uso de nitroglicerina antes da retirada do introdutor. 

O uso de um protocolo de hemostasia com descompressão precoce pode ter tirado a 
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vantagem da nitroglicerina, uma vez que seu benefício possivelmente estaria 

relacionado ao aumento do fluxo regional, reduzindo o impacto de uma compressão 

prolongada. 

A OAR foi avaliada dentro de 24 horas por ultrassonografia Doppler em todos 

os pacientes. Nesse estágio, essa abordagem deve ser considerada o método padrão-

ouro para identificar tanto a obstrução trombótica quanto a falta de fluxo.(62) Nosso 

estudo encontrou uma taxa de recanalização menor do que a descrita na literatura 

contemporânea, o que pode estar relacionado à maior acurácia do diagnóstico inicial. 

Pode-se supor que a baixa taxa de OAR observada nos dois grupos impossibilitou um 

mais significativo ganho tardio adicional com o uso da nitroglicerina. 

 

6.4 Limitações 

 

 Nosso estudo é um dos maiores a examinar a prevenção de OAR. Mesmo 

assim, existem algumas limitações. A mais importante é que a taxa de OAR 

encontrada foi muito inferior à esperada, comprometendo o cálculo estatístico inicial. 

Embora tenhamos usado a incidência apresentada na maior meta-análise disponível, 

a aplicação das melhores práticas recomendadas em nosso trabalho levou a uma 

incidência ainda menor do que a esperada. Entretanto, devido à pequena diferença 

entre os grupos encontrada, é improvável que uma amostra maior modificaria o 

resultado. Trabalhos futuros que abordem a prevenção da oclusão devem considerar 

esta menor incidência em seu planejamento.  

Em segundo lugar, os centros participantes são altamente experientes com 

ATR e cuidados no processo hemostático, e o resultado pode ser diferente em centros 

com diferentes níveis de proficiência.  
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7 CONCLUSÕES 
 
 

Em pacientes submetidos a cateterismo cardíaco por acesso transradial, os 

resultados deste estudo randomizado permitem-nos chegar as seguintes conclusões: 

 

• A taxa de oclusão da artéria radial após procedimentos percutâneos por via 

transradial, utilizando-se as melhores práticas de prevenção conhecidas, é 

relativamente baixa (2,4%); 

• O uso de nitroglicerina não foi associado a uma redução nas taxas de OAR, 

independentemente do tempo de administração no procedimento, precoce 

ou tardio; 

• O número de punções da artéria radial para obtenção de acesso vascular 

e a presença de espasmo são preditores da ocorrência de OAR. 
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ANEXO 1 - Avaliação de Cateterismo Radial 

Número:  Idade:  

Sexo:  Peso:  

Altura:  Destro: Sim (  )  Não (  ) 

 

Características clínicas: 

HAS: Sim (  ) Não (  ) Tabagismo: Sim (  ) Não (  ) 

DM: Sim (  ) Não (  ) DLP: Sim (  ) Não (  ) 

Cat. Radial 

prévio: 

Sim (  ) Não (  ) 

 

Anatomia: 

Radial D:         mm Radial E:        mm 

Ulnar D:         mm Ulnar E:        mm 

Circunf. Punho D:         cm Circunf. Punho E:         cm 

 

Quadro clínico: 

SCA: Sim ( ) Não ( ) Angina Estável: Sim ( ) Não ( ) 

 

Procedimento: 

Operador:  

Punção: Cateter over needle ( ) Agulha ( )  

Tentativas P: 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) Mais:______ 

Diagnostico: Sim ( ) Não ( ) Terapêutico: Sim ( ) Não ( )  

Diâmetro: 5 F (   ) 6 F (   )   

Cateteres: 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) Mais:______ 

Mudança de acesso: (   ) não (   ) sim: (   )ulnar  (   ) radial CL  (   )femoral 

Tempo Exame:                       min Radiação:                       mGy 

 

Medicação Analgésica: 

Qual: Dose: 

 

Intercorrência clínica: 

Não: (   ) Sim (hipotensão): (   ) Sim (IAM): (   ) Sim (AVC): (   ) 

EASY: I (  ) II (  ) III (  ) IV (  )V (  ) BARC: 3a(  ) 3b(  ) 3c (  ) 5a (  ) 5b (  ) 
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Medicação Vasodilatadora em a. Radial: 

Qual: Dose: 

 

Avalição Mobilidade: 

Mobilidade Cateter 0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 

0: movimentação livre, sem relato de dor   1: movimentação livre, com relato de dor 

2: Resistência leve a movimentação   3: Resistência intensa a movimentação 

4: Aprisionamento de cateter 

 

Avaliação de dor (numérica): 

 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  ) 9 (  ) 10(  ) 

 

Pulso palpável 0-24h: 

Sim: (  ) Não: (  )  30 d:  Sim (  )   Não (   ) 

 

Oclusão 0-24 h (doppler): 

Sim: (  ) 30 d:  Sim (  )   Não (   ) Não: (  ) 
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ANEXO 2 -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TÍTULO: ESTUDO RANDOMIZADO DO EFEITO DA NITROGLICERINA NA OCORRÊNCIA 

DE OCLUSÃO DA ARTÉRIA RADIAL APÓS CATETERISMO TRANSRADIAL 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Roberto Léo da Silva  

NÚMERO DO PARTICIPANTE: _____________ 

INICIAIS DO PARTICIPANTE:______________ 

 

Informações sobre o cateterismo: 

O seu médico solicitou que o (a) Sr. (a) fizesse um procedimento conhecido como cateterismo 

cardíaco. Esse procedimento tem por finalidade identificar (diagnosticar) ou tratar diversos 

problemas ou doenças cardíacas, inclusive obstruções nos vasos sanguíneos que irrigam o 

próprio coração (artérias coronárias). O cateterismo cardíaco consiste na introdução de finos 

tubos plásticos, denominados cateteres, nas artérias e/ou veias dos braços ou pernas, 

chegando com eles até o coração, para realizar as diversas etapas do exame. 

O exame é realizado na sala de hemodinâmica, que possui toda infraestrutura necessária 

para realização do procedimento com segurança, estando toda a equipe preparada para o 

tratamento de eventuais complicações. Para visibilizar os vasos sanguíneos do coração, usa-

se contraste a base de Iodo, que aparece na filmagem com raios-x. 

No seu caso, o cateterismo será realizado pela via transradial, que consiste na punção da 

artéria do punho para a realização de todo procedimento. Após o cateterismo, uma pequena 

porcentagem dos pacientes apresentam oclusão desta artéria. 

 

Informações sobre o estudo: 

1. Estas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo. 

2. Objetivos: Este é um estudo para coletar e analisar as informações clínicas dos pacientes 

submetidos a cateterismo por via transradial. Será avaliado o uso de uma medicação 

(Nitroglicerina) no intuito de reduzir a incidência de oclusão da artéria radial. Esta medicação 

já foi utilizada anteriormente em outros estudos (para outros objetivos) e é considerada 

segura. A Nitroglicerina tem uma ação vasodilatadora (aumenta transitoriamente o calibre das 

artérias). 

3. Procedimentos: Um grupo de pacientes será sorteado para o uso da medicação 

(Nitroglicerina) e soro fisiológico e outro grupo receberá somente soro fisiológico. O 

pesquisador não saberá quem recebeu medicação até o final da coleta de dados de toda a 

pesquisa, para possibilitar uma análise imparcial dos dados. A ocorrência de oclusão de 

artéria radial será avaliada com uso de ultrassom com Doppler, após o término do cateterismo, 
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em até 48 horas. Nos casos de oclusão da artéria, será necessário um nome exame com 

Doppler, após 30 dias. 

4. Riscos e desconfortos: Reações pelo uso da Nitroglicerina, como: hipotensão, dor de 

cabeça, taquicardia e reações alérgicas podem acontecer, mas são raras. Os riscos 

associados ao cateterismo, são infrequentes, não serão alterados pela participação nesta 

pesquisa e são: dor local, hematoma local, hipotensão, alergia ao contraste, infecção, 

arritmias, insuficiência renal, infarto agudo, derrame, cirurgia cardíaca de urgência, ou morte. 

5. Benefícios potenciais: Não haverá mudança no seu tratamento. Não existem evidências 

de benefício direto de sua participação neste estudo. Os resultados serão utilizados para o 

aumento do conhecimento, dentro da comunidade médica, de uma possível estratégia de 

redução de risco de oclusão de artéria radial após cateterismo. 

6. Confidencialidade: As informações coletadas são confidenciais. Em nenhum momento a 

identidade dos participantes será revelada e será sempre mantida no anonimato. Todos os 

registros são mantidos em sigilo. Os dados coletados serão utilizados somente para esta 

pesquisa, mas poderão ser divulgados em publicações científicas.  

7. Compensação: Não há indenizações previstas para sua participação no projeto. Caso seja 

confirmado qualquer dano devido sua participação nesta pesquisa, será garantida assistência 

integral. 

8. Alternativas a participação: A não participação nesse projeto não oferece a você nenhum 

prejuízo. O cateterismo solicitado por seu médico será realizado seguindo as rotinas habituais 

do local, que podem ou não incluir o uso de medicações vasodilatadoras. 

9. Em qualquer momento é possível a retirada do seu consentimento. 

 

Informações adicionais 

Se tiver qualquer dúvida sobre o estudo, entre em contato com: 

Nome do Investigador Principal: Roberto Léo da Silva 

Instituição: Instituto de Cardiologia de Santa Catarina 

Telefone: (48) 32719077 

e-mail: robertoleo@hotmail.com 

 

Ou com o Investigador local: 

Nome do Investigador:________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________________ 

Telefone:__________________________________________________________________ 
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Qualquer dúvida sobre os seus direitos como sujeito de pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, pelo telefone: 

(48) 3271-9101 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa local, pelo telefone: (____) ________. 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 

foi explicado, concordo em participar do presente Protocolo de Pesquisa. A participação nesse 

projeto de pesquisa é voluntária e pode a qualquer momento ser cancelada, sem ter que dar 

explicações. Isso não mudará a qualidade de atendimento que você receberá muito menos 

em qualquer tipo de penalidade. Os membros da equipe de pesquisa podem encerrar sua 

participação no programa de pesquisa após análise das razões pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Instituição. O motivo será explicado a você e pode ser devido a alguma alteração 

médica que pode colocá-lo em risco de outras complicações se continuar a participar, 

cancelamento do estudo pela coordenação do estudo, por você não cumprir as orientações 

dadas pela equipe de pesquisa ou outras questões administrativas. 

Uma cópia deste termo será entregue para você.  

 

Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas foram resolvidas. 

Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os procedimentos de estudo a que serei 

submetido e os possíveis riscos e desconfortos e os benefícios que posso apresentar. As 

alternativas à minha participação neste estudo também foram discutidas.  

 

Portanto, concordo voluntariamente em fornecer meu consentimento para participar deste 

estudo clínico.  

 

__________________________________ ___________   

Assinatura do Participante   Data    

 

__________________________________  ___________    

Assinatura do Investigador   Data    

 

 

 

 


