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O acesso pela artéria radial para angiocoronariografia foi descrito inicialmente em 
1989.1 Desde então, diversas evidências mostraram que esta abordagem é superior em 
termos de segurança, custos e benefícios para qualidade de vida, quando comparada 
ao acesso pela artéria femoral.2-6 O acesso radial direito continua sendo preferido em 
relação ao esquerdo, principalmente por considerações ergonômicas.7 Entretanto, o 
uso da artéria radial esquerda pode ser vantajoso em certos casos: presença de enxerto 
de artéria mamária interna esquerda, oclusão de artéria radial direita, tortuosidade na 
radial direita ou subclávia, baixa estatura e preferência do paciente. Muitos estudos 
também mostraram menor tempo de fluoroscopia e uso de contraste com o acesso 
radial esquerdo de rotina, em comparação ao lado direito, que está potencialmente 
relacionado à maior prevalência de tortuosidade na subclávia, e a desvantagens geo-
métricas do eixo subclávia-inominada-aorta, a partir da abordagem radial direita.8,9

A punção distal da artéria radial esquerda é uma nova técnica que procura com-
binar as vantagens da abordagem da via radial esquerda com o conforto ergonômico. 
Descrita inicialmente por Babunashvili e Dundua, em 2011, para abrir, de forma retró-
grada, as artérias radiais ipsilaterais ocluídas,10 esta técnica foi apenas recentemente 
relatada como alternativa potencial para canulação convencional da artéria radial para 
angiocoronariografia e intervenções.11 A técnica é realizada com o posicionamento do 
braço esquerdo do paciente em direção à virilha direita, com pronação e flexão do pu-
nho para trazer a artéria radial para a superfície da tabaqueira anatômica, e canulação 
da artéria na fossa radial no dorso da mão. Em comparação ao acesso convencional 
pela radial esquerda, esta posição permite ao cirurgião ter acesso com conforto, no 
lado direito do paciente, mantendo o braço esquerdo a uma distância próxima do ope-
rador durante todo o processo e evitando a necessidade do operador se curvar sobre 
o paciente. Além disso, pode-se manter o braço em uma posição mais natural para o 
paciente.11,12 Como este é um método novo, poucos estudos avaliaram sua segurança, 
sua viabilidade e seus resultados. 

Neste número da Journal of Transcatheter Interventions, Andrade et al. discutem 
sobre a segurança e a factibilidade da punção distal da artéria radial esquerda em uma 
série de casos prospectivos, com pacientes selecionados que necessitavam de cateteris-
mo coronário diagnóstico ou terapêutico.13 Durante um período de 4 meses, os autores 
selecionaram 70 pacientes e utilizaram esta punção em 61 (87%) deles. A duração do 
procedimento foi de 24,8±15,2 minutos, e o tempo de fluoroscopia foi 9,6±11,3 mi-
nutos. Os desfechos primários foram (1) complicações na via de acesso durante a in-
ternação, avaliadas na alta hospitalar, e (2) cruzamento da via de acesso; ambos foram 
observados em 1,7% dos casos. Os autores concluíram que a punção distal da artéria 
radial esquerda é uma técnica segura e factível em casos selecionados. 

Os resultados do estudo são um primeiro passo previsível, mas importante, para 
determinar a adequação do uso selecionado dessa técnica na prática clínica. Andrade et al. 
confirmaram os achados dos primeiros 70 casos de Kiemeneij submetidos à punção 
distal da artéria radial esquerda, com complicações relacionadas ao local de punção em 
1,5% dos casos, e taxa de cruzamento da via de acesso em 11%.11 A princípio, a taxa 
de cruzamento da via de acesso de Kiemeneij parece ser muito maior do que a descrita 
por Andrade et al. (1,7%), mas a taxa verdadeira de falha da técnica nesta coorte brasi-
leira foi 6,6%, pois não foi possível obter o acesso na artéria radial distal esquerda em 
três pacientes, que, portanto, não foram incluídos na amostra final. Porém, a taxa de 
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falha no acesso descrita propicia um contexto para a pun-
ção distal da artéria radial esquerda, já que a experiência 
inicial com a abordagem convencional pela artéria radial 
(proximal) não foi bem-sucedida em 10% dos pacientes.1 

Andrade et al. apresentam mais evidências de a técnica 
ser segura e viável em pacientes selecionados, mas muitas 
perguntas não foram ainda respondidas. Não se conhecem 
as consequências a longo prazo, se existirem, da punção da 
artéria radial na fossa radial. A canulação mais distal teria 
potencial para lesar os vasos terminais dos dedos.12 Além 
disso, o menor tamanho da artéria radial na tabaqueira pode 
impedir o uso de introdutores maiores que 6Fr em alguns pa-
cientes. Andrade et al. usaram apenas introdutores de 5Fr e 
6Fr neste estudo, e a maioria dos pacientes (67,2%) recebeu 
o de 5Fr.13 São necessárias mais avaliações sobre segurança 
e factibilidade dos introdutores mais largos, pois são um as-
pecto importante das intervenções coronárias mais comple-
xas. Além disso, o uso de ultrassom poderia reduzir a taxa de 
falhas no acesso, que atualmente representa uma limitação 
significativa desta técnica. A punção convencional proximal 
da artéria radial é comprovadamente segura, com altas taxas 
de sucesso no procedimento em casos de infarto agudo do 
miocárdio com elevação do segmento ST e anatomia coroná-
ria com plexa.2,8,14 Será necessário verificar se a técnica distal 
é adequa da nestas populações de pacientes. Por fim, os even-
tos cardíacos adversos maiores – e não apenas os desfechos 
específicos de local de punção – precisam ser avaliados. 

Pode ser injusto comparar o acesso convencional da 
artéria radial, com dados e evidências há mais de 25 anos, 
com a nova técnica de punção distal deste vaso, mas deve-
mos lembrar que o acesso proximal oferece excelente re-
produtibilidade, segurança, viabilidade e sucesso em uma 
ampla gama de cenários clínicos.2,6 A nova técnica deve per-
manecer como uma alternativa à primeira escolha ou aces-
so convencional, em pacientes selecionados, com indicação 
de punção radial esquerda, até que estudos randomizados 
rigorosos estabeleçam a mesma segurança e o sucesso do 
procedimento, como já alcançados pela abordagem tradi-
cional. Talvez o maior benefício da punção distal da artéria 
radial esquerda seja o potencial de diminuir a oclusão deste 
vaso no punho, já que a canulação é distal ao ramo palmar 
superficial que comunica com o arco palmar superficial. 
Portanto, a oclusão no acesso distal teoricamente mantém 
o fluxo anterógrado através do arco palmar superficial, re-
duzindo o risco de formação retrógrada de trombo na ar-
téria radial proximal.11 O TENDERA (Comparison between 
Traditional ENtry point and Distal puncturE of Radial Artery) 
é um estudo randomizado, em andamento, comparando o 
acesso convencional à punção distal da artéria radial, com 
o desfe cho primário de incidência de oclusão da artéria 
radial 12 meses após o procedimento.13 Os resultados do 
TENDERA e de outros ensaios randomizados que avaliam 
a técnica de acesso distal são necessários para esclarecer os 
benefícios desta nova técnica promissora. Apenas assim 
saberemos se a punção distal da artéria radial é satisfatória 
o suficiente, como o acesso convencional. 

RefeRênCiAs

1. Campeau L. Percutaneous radial artery approach for coronary 
angiography. Cathet Cardiovasc Diagn. 1989;16(1):3-7. 

2. Wagener JF, Rao SV. A comparison of radial and femoral access 
for cardiac catheterization. Trends Cardiovasc Med. 2015;25(8):  
707-13. 

3. Jolly SS, Yusuf S, Cairns J, Niemelä K, Xavier D, Widimsky P, 
Budaj A, Niemelä M, Valentin V, Lewis BS, Avezum A, Steg PG, 
Rao SV, Gao P, Afzal R, Joyner CD, Chrolavicius S, Mehta SR; 
RIVAL trial group. Radial versus femoral access for coronary 
angiography and intervention in patients with acute coronary 
syndromes (RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre 
trial. Lancet. 2011;377(9775):1409-20. Erratum in: Lancet. 2011; 
377(9775):1408. Lancet. 2011;378(9785):30.

4. Cooper CJ, El-Shiekh RA, Cohen DJ, Blaesing L, Burket MW, Basu 
A, et al. Effect of transradial access on quality of life and cost of 
cardiac catheterization: A randomized comparison. Am Heart J. 
1999;138(3 Pt 1):430-6. 

5. Bertrand OF, Bélisle P, Joyal D, Costerousse O, Rao SV, Jolly SS, 
et al. Comparison of transradial and femoral approaches for 
percutaneous coronary interventions: a systemic review and 
hierarchical Bayesian meta-analysis. Am Heart J. 2012;163(4): 
632-48. 

6. Ferrante G, Rao SV, Jüni P, Da Costa BR, Reimers B, Condorelli 
G, et al. Radial versus femoral access for coronary interventions 
across the entire spectrum of patients with coronary artery di-
sease: A meta-analysis of randomized trials. J Am Coll Cardiol 
Intv. 2016;9(14):1419-34. 

7. Kado H, Patel AM, Suryadevara S, Zenni MM, Box LC, et al. 
Operator radiation exposure and physical discomfort during 
a right versus left radial approach for coronary interventions: 
a randomized evaluation. JACC Cardiovasc Interv. 2014;7(7): 
810-6. 

8. Rao SV, Tremmel JA, Gilchrist IC, Shah PB, Gulati R, Shroff AR, 
Crisco V, Woody W, Zoghbi G, Duffy PL, Sanghvi K, Krucoff 
MW, Pyne CT, Skelding KA, Patel T, Pancholy SB; Society for 
Cardiovascular Angiography and Intervention’s Transradial Working 
Group. Best practices for transradial angiography and intervention: 
a consensus statement from the society for cardiovascular 
angiography and intervention’s transradial working group. 
Catheter Cardiovasc Interv. 2014;83(2):228-36. 

9. Shah RM, Patel D, Abbate A, Cowley MJ, Jovin IS. Comparison 
of Transradial Coronary Procedures via Right Radial Versus Left 
Radial Artery Approach: A Meta-Analysis. Catheter Cardiovasc 
Interv. 2016;88(7):1027-33. 

10. Babuashvili A, Dundua D. Recanalization and re-use of early occluded 
radial artery within 6 days after previous transradial diagnostic 
procedure. Catheter Cardiovasc Interv. 2011;77(4):530-6. 

11. Kiemeneij F. Left distal transradial access in the anatomical 
snuffbox for coronary angiography (ldTRA) and interventions 
(ldTRI). EuroIntervention 2017;13(7):851-7. 

12. Davies R, Gilchrist IC. Back hand approach to radial access: the 
snuff box approach. Cardiovasc Revasc Med. 2017. pii: S1553-
8389(17)30336-6.

13. Andrade PB, Tebet MA, Rinaldi FS, Bienert IR, Barbosa RA, 
Esteves VC, et al. Initial experience with left distal transradial 
access for invasive coronary procedures. J Transcat Intervent. 
2018;26:1-5. https://doi.org/10.31160/JOTCI2018;26(1)A0002.

14. Cortese B, Rigattieri S, Aranzulla TC, Russo F, Latib A, Burzotta F, et 
al. Transradial versus transfemoral ancillary approach in complex 
structural, coronary, and peripheral interventions. Results from 
the multicenter ancillary registry: A study of the Italian Radial 
Club. Catheter Cardiovasc Interv. 2018;91(1):97-102. 


