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Resumo – Fratura e aprisionamento de dispositivos utilizados em intervenções coronarianas são 
complicações raras, mas que ocorrem cada vez mais frequentemente. O conhecimento e o domínio de 
técnicas para recuperação destes materiais são de fundamental importância para a solução destes 
incidentes. Relatamos a retirada bem-sucedida de um fragmento de fio-guia de 0,014 polegadas retido  
na artéria coronária, utilizando a técnica do duplo fio-guia. 

Descritores: Angioplastia coronária com balão/efeitos adversos; Angioplastia coronária com balão/
instrumentação

AbstRAct – Entrapment and breakage of devices used in coronary interventions are rare 
complications, but have occurred with increasing frequency. Knowledge and mastery of techniques to 
rescue these materials are of paramount importance to solve these incidents. We report a successful 
withdrawal of a 0.014” retained guidewire in the coronary artery, by the so-called twin guidewire 
technique. 

Keywords: Angioplasty, balloon, coronary/adverse effects; Angioplasty, balloon, coronary/instru-
mentation

IntRodução

Na última década, a intervenção coronária percutânea (ICP) tem sido cada vez mais 
realizada em casos complexos. Este fenômeno aumenta a taxa de complicações, como o 
aprisionamento ou a quebra dos dispositivos de angioplastia.1 As principais causas de 
tais eventos são deslocamento da placa, que pode causar aprisionamento do fio-guia 
principalmente em anatomias tortuosas e ramos laterais; lesões muito calcificadas; e 
falha estrutural do material.2

As opções de tratamento para esta situação incluem conduta conservadora, téc-
nicas intervencionistas percutâneas ou explante cirúrgico.3,4 O aprisionamento de 
dispositivos pode resultar em trombose, fenômenos embólicos, dissecção, perfura-
ção, ou oclusão do vaso; de tal forma que sua remoção é recomendada na maioria 
dos casos, seja por via cirúrgica ou percutânea.

Dados anteriores mostraram múltiplas técnicas percutâneas para o resgate de dis-
positivos aprisionados dentro das artérias coronárias, a maioria deles usando alças 
(snares) ou cateter balão. Gurley et al. relataram pela primeira vez a técnica do duplo 
cateter-guia usada para retirar um fragmento de cateter balão.5 

Apresentamos um caso de ICP na bifurcação da artéria descendente anterior es-
querda (ADA) e primeiro ramo diagonal (RD1), no qual um stent colocado previa-
mente causou o aprisionamento de um fio-guia 0,014”, levando ao desfiamento de sua 
camada externa. O guia retido foi removido com sucesso por esta técnica.
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RelAto de cAso

Paciente do sexo masculino, 70 anos, com história pré-
via de ICP na porção proximal da ADA, com implante de 
carbostent Sirius 3,0x9mm (Sorin Biomedica Cardio, Sa-
luggia, Itália), em 2002, foi submetido à cineangiocorona-
riografia por dor torácica atípica e teste nuclear positivo. 
Foram encontradas hiperplasia leve intra-stent e doença 
calcificada, excêntrica, intermediária, no segmento médio 
e no óstio do RD1 (Figura 1A). A avaliação da reserva de flu-
xo fracionada (FFR) foi positiva para ADA (0,76) e negativa, 
mas limítrofe, para RD1 (0,81).

Foi planejada a técnica de duplo stent para o tratamento 
desta bifurcação (Medina 0.1.1). Após a colocação do pri-
meiro fio-guia de 0,014”, na porção distal da ADA, na ten-
tativa de atravessar o segundo fio-guia de suporte extra 
ChoICE™ 0,014” (Boston Scientific, Marlborough, EUA) 
através do RD1, a ponta distal entrou inadvertidamente 
pelas hastes do stent e ficou aprisionada em um pequeno 
ramo septal. Inicialmente, foram realizadas manobras sim-
ples, como tração, movimentos para frente e para trás, e, 
finalmente, rotações nos sentidos horário e anti-horário, 
todas sem sucesso (Figura 2A). Nesse momento, verificou-
se o tempo de coagulação ativado (TCA), que foi medido 
novamente a cada 30 minutos, tendo sido administrada he-
parina não fracionada para manter o nível desejado (250 a 
350 segundos). Depois disso, um microcateter FineCross® 
(Terumo, Tóquio, Japão) e um cateter-balão de 2,0x6 mm 
Sprinter® de baixo perfil (Medtronic, Minneapolis, EUA) 

foram avançados sobre o fio-guia, mas não conseguiram 
alcançar sua ponta distal, provavelmente devido à torção 
durante os movimentos de rotação realizados (Figura 2B). 
A seguir, para eliminar a torção, o fio-guia em ADA foi re-
movido, seguido por novas tentativas usando o microcateter 
e o cateter-balão, sem sucesso.

Após realizar uma nova tração no fio, desfiamento do 
fio-guia foi observado, com a ponta distal ainda presa no 
ramo septal (Figura 2C). A ponta do fio-guia de suporte ex-
tra ChoICE™ consiste em um fio de metal muito fino, dis-
posto em forma de espiral, em um núcleo central metálico 
cônico e rígido, de modo que foi tentado o método do duplo 
fio-guia.

Dois cateteres-guia de suporte extra ChoICE™ de 0,014” 
foram posicionados em paralelo com suas pontas distais 
ao ponto do fragmento retido na luz arterial, ambos sob o 
mesmo rotor de fio-guia, de tal forma que pudessem criar 
uma torção ao girar simultaneamente na mesma direção. 
Esta técnica permitiu o resgate completo do guia retido 
(Figura 3). Posteriormente, foi realizada uma angiografia 
de controle, que revelou integridade do sistema coronaria-
no esquerdo, incluindo ADA e RD1, com fluxo Thrombolysis 
in Myocardial Infarction (TIMI) distal normal e sem dissec-
ção transluminal.

Ainda, a técnica de bifurcação em T com pequena pro-
trusão (TAP) foi utilizada com a colocação de três stents 
XIENCE PRIME (Abbott Vascular, Santa Clara, EUA): um 
stent de 2,25x28mm e outro de 2,75x18mm para ADA, e 
um stent de 2,5x15mm para o RD1 (Figura 1B).

A B

Figura 1. Intervenção coronária percutânea. (A) Angiocoronariografia confirma hiperplasia intra-stent leve e doença calcificada, excên-
trica, intermediária, no segmento médio e no óstio do primeiro ramo diagonal. (B) Resultado após a realização da técnica de bifurcação 
em T com pequena protrusão.
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Figura 2. Aprisionamento e ruptura. (A) O fio-guia inadvertidamente entrou através das hastes do stent e ficou preso em um pequeno 
ramo do septo. (B) Formação de torção criada devido aos movimentos de rotação de um fio-guia sobre o outro. (C) Após uma nova tração 
no fio (setas pretas), o desfiamento do fio-guia foi observado, com a ponta distal ainda presa no ramo septal.

dIscussão 

Fios-guia fraturados e aprisionados em artérias coro-
nárias são complicações raras na prática intervencionis-
ta; como são encontrados apenas em relatos de casos, não 
há abordagem baseada em evidências relacionando o uso 
adequado de um fio-guia e a redução destas complicações. 
A incidência relatada de aprisionamento ou quebra de 
tais dispositivos durante ou após a ICP varia de 0,2% a 
0,8%.6,7

O primeiro caso de fio-guia aprisionado foi relatado em 
1980 e, naquela ocasião, o procedimento escolhido para 
solucionar o problema foi o explante cirúrgico.8 Desde en-
tão, novos casos foram relatados e, apesar do desenvolvi-
mento de fios-guia mais flexíveis e de melhor qualidade, a 
incidência de tal complicação é a mesma ou possivelmente 

aumentou, devido ao número de casos complexos que pas-
saram a ser viáveis pelo aprimoramento tecnológico.

Dentro da artéria coronária, um dispositivo aprisionado 
pode servir como um sítio para lesão endotelial e posterior 
deposição plaquetária, levando a complicações como êmbo-
los, trombose, dissecção e ruptura. Uma vez estabelecido 
o diagnóstico de aprisionamento, as opções de tratamento 
dependem de seu local e sua extensão, além das possíveis 
sequelas causadas pelo corpo estranho. Algumas alternativas 
disponíveis para resolver esta complicação são conduta con-
servadora, técnicas intervencionistas percutâneas e cirurgia.

A conduta conservadora pode ser apropriada após ten-
tativas de recuperação do fragmento quebrado do fio-guia 
não terem sido bem-sucedidas, e os riscos de intervenção 
serem maiores do que os benefícios em um determinado 

A B

Figura 3. Técnica do duplo cateter-guia. (A) As setas pretas mostram o fio-guia desfiado. (B) Recuperação do dispositivo retido por dois 
fios-guia torcidos entre si.
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paciente, como nos casos em que o corpo estranho está lo-
calizado em ramo muito distal e não causa isquemia.

Alças (snares) caseiras e industriais, cateteres-balão de 
baixo perfil, cestas de resgate, fórceps biliares e o método 
do duplo cateter-guia são exemplos de técnicas percutâneas 
para remoção de fragmentos. No entanto, devido ao seu ta-
manho, o fórceps biliar e a cesta de resgate só podem ser 
usadas em grandes artérias (ou seja, aorta e artérias femo-
rais/ilíacas).6 Hung et al. também demonstraram que o mau 
manuseio e a rigidez das alças em locais mais distais de va-
sos tortuosos prejudicam tal abordagem.9 A técnica de cate-
ter-balão de baixo perfil é apropriada para os casos em que 
os fragmentos estão localizados nas porções proximais das 
artérias coronárias. Consiste em avançar um cateter-balão 
de baixo perfil e posicioná-lo distalmente ao dispositivo 
aprisionado, com subsequente insuflação e tração, a fim de 
remover o fragmento da artéria.10

Qualquer corpo estranho deixado nas artérias coroná-
rias deve ser removido o mais rápido possível, para evitar 
complicações futuras. As técnicas intervencionistas per-
cutâneas devem ser usadas como primeira escolha. No en-
tanto, esforços excessivos e repetitivos podem causar novas 
lesões endoteliais em vasos previamente ateroscleróticos, 
sendo algumas vezes ineficientes. Nestes casos, recomen-
da-se a remoção cirúrgica, principalmente em pacientes 
que desenvolvem infarto agudo do miocárdio.5

No caso aqui descrito, foi realizado a técnica do duplo 
cateter-guia, caracterizada também como método de hélice 
dupla, por Hung et al.,9 e como técnica de duplo guia, por De-
mircan et al.7, para remover uma parte distal de um fio-guia 
e um balão retidos no segmento distal da artéria circunflexa, 
respectivamente. Além de ser uma técnica viável e segura, é 
de fácil manuseio e permite o resgate nos pontos mais distais 
das artérias coronárias, o que torna a abordagem uma boa 
escolha nos casos em que outros métodos percutâneos foram 

ineficazes. A principal restrição a esta técnica é a recuperação 
de um stent devido à dificuldade em mantê-lo firme nos ca-
teteres-guia durante a tração.

No caso apresentado, a ponta distal do fio-guia foi apri-
sionada em um ramo septal em ângulo de 90º, com o eixo 
longo do RD1 em uma espiral alongada. Devido a esta an-
gulação, o uso da alça não seria efetivo, pois a tração do 
fio-guia sobre as hastes do stent seria mantida, puxando 
na mesma direção do vetor que causou a ruptura do fio 
(Figura 4A). Além disso, aumentaria o risco de dissecção da 
porção proximal da ADA, bem como do tronco da coronária 
esquerda.

A técnica realizada com dois fios-guia girados si-
multaneamente foi eficaz, pois criou uma torção que per-
mitiu não só captar o fio-guia por sua borda proximal lo-
calizada na aorta, mas também torcer a espiral alongada 
progressivamente, da porção proximal para a distal na 
ADA. Este processo foi realizado até que o fio chegasse mui-
to próximo do ramo septal, até o ponto onde o ângulo de 
tração era de aproximadamente zero, e não existia atrito 
entre o fio-guia e as hastes do stent, permitindo que este 
fosse arrastado para a luz da ADA e, assim, retirado do sis-
tema coronário (Figura 4B). 
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Figura 4. Técnicas percutâneas para resgate de dispositivos re-
tidos ou fragmentos. (A) Técnica do snare. (B) Técnica do duplo 
fio-guia.
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