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RESUMO – Introdução: Mediante a impossibilidade de utilização do acesso radial em procedimentos 
coronários invasivos, a técnica ulnar apresenta-se como alternativa factível e segura. O objetivo do 
presente estudo foi caracterizar sua relevância na prática diária de um centro que adota a estratégia 
radial como primeira opção. Métodos: A amostra foi extraída de um registro prospectivo unicêntrico, 
no período de maio de 2008 a outubro de 2018, incluindo a totalidade de pacientes submetidos a 
procedimentos coronários invasivos em hospital terciário de grande porte. A eficácia da técnica foi 
determinada pela necessidade de cruzamento da via de acesso para a conclusão do procedimento. 
Complicações vasculares, como hematoma, pseudoaneurisma, oclusão arterial, injúria isquêmica da 
mão, síndrome compartimental, fístula arteriovenosa, infecção ou necessidade de cirurgia vascular 
reparadora, foram avaliadas no momento da alta hospitalar, configurando os desfechos de segurança. 
Resultados: No período analisado, 608 pacientes foram submetidos a procedimentos pelo acesso 
ulnar. A média de idade foi de 62,4 anos, com predomínio de pacientes do sexo feminino (52,6%) 
e elevada prevalência de fatores de risco cardiovasculares. Os exames foram majoritariamente 
diagnósticos (71,4%) e efetivados pelo acesso ulnar direito (86,7%). A eficácia da técnica foi elevada 
(98,2%) e as complicações relacionadas à via de acesso foram infrequentes, com taxa de oclusão 
arterial ulnar assintomática de 1,6% e de hematomas de 3,1%. Conclusão: É baixa a utilização da 
técnica ulnar como via de acesso alternativa, mas mostra-se útil em situações nas quais a artéria radial 
apresenta-se inadequada à punção ou em casos de insucesso na tentativa de sua canulação.

Descritores: Artéria ulnar; Artéria radial; Cateterismo cardíaco

ABSTRACT – Background: When it is not suitable to use the radial access in invasive coronary 
procedures, the ulnar technique is a feasible and safe alternative. The objective of the present study 
was to characterize the relevance of the ulnar technique in the daily practice of a center that adopts 
the radial strategy as the first option. Methods: The sample was extracted from a single-center 
prospective registry, from May 2008 to October 2018, including all patients undergoing invasive 
coronary procedures in a large tertiary care hospital. The efficacy of the technique was determined 
by the need for crossover to another access route to finish the procedure. Vascular complications, 
such as hematoma, pseudoaneurysm, arterial occlusion, ischemic injury of the hand, compartment 
syndrome, arteriovenous fistula, infection, and the need for repairing vascular surgery, were evaluated 
at the time of hospital discharge, defining the safety outcomes. Results: In the analyzed period, 608 
patients underwent ulnar access procedures. The mean age was 62.4 years, with a predominance of 
female patients (52.6%) and a high prevalence of cardiovascular risk factors. The procedures were 
mostly diagnostic (71.4%) and were performed by right ulnar access (86.7%). The efficacy of the 
technique was high (98.2%), and complications associated with the access route were infrequent, 
with a rate of 1.6% for asymptomatic ulnar artery occlusion, and of 3.1% for hematoma. Conclusion: 
The ulnar technique as an alternative access route is not very often used, but it is useful when the 
radial access is inadequate or in cases of failed radial artery cannulation.
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INTRODUÇÃO

A técnica radial consolidou-se como estratégia prefe-
rencial em procedimentos coronários invasivos, notada-
mente no cenário das síndromes coronárias agudas, no 
qual se associa a menores taxas de sangramento grave e 
morbimortalidade.1 Pacientes com histórico de falha em 
tentativa prévia de cateterismo radial, seja por espasmo, 
tortuosidade excessiva ou apoio inadequado, que exibam 
estenose radial secundária a múltiplos procedimentos, 
bem como oclusão arterial assintomática crônica, são 
comuns em centros que adotam rotineiramente essa via 
de acesso.2 Nesse contexto, a técnica ulnar apresenta-se 
como alternativa factível e segura, desfrutando dos mes-
mos benefícios proporcionados pela primeira, sobretudo 
em pacientes de maior risco para complicações hemorrá-
gicas, como obesos, idosos, do sexo feminino, anticoagu-
lados ou sob regime antiplaquetário agressivo.3

Em 2008, reportamos nossa experiência inicial com os 
primeiros 102 procedimentos em 90 pacientes utilizando 
a via de acesso ulnar.4 A taxa de sucesso foi elevada − de 
94,5% e 100% para coronariografia e intervenção coronária 
percutânea (ICP), respectivamente. Houve baixa prevalên-
cia de complicações, incluindo 2% de oclusão assintomática 
da artéria ulnar e 1% de hematoma, sem necessidade de re-
paro vascular ou transfusão sanguínea. 

Transcorridos 10 anos da adoção do acesso ulnar à 
nossa rotina, e ultrapassada a curva de aprendizagem e de 
interesse no desenvolvimento e refinamento técnico, obje-
tivamos, no presente estudo, caracterizar sua relevância à 
prática diária de um centro que privilegia e adota a técnica 
radial em mais de 90% dos casos, com enfoque nas caracte-
rísticas dos procedimentos, sua eficácia e segurança.

MÉTODOS

População
A amostra foi extraída de um registro prospectivo, que 

inclui a totalidade de pacientes submetidos a procedimen-
tos coronários invasivos diagnósticos ou terapêuticos na 
Santa Casa de Marília, contemplando as características 
clí nicas da população, angiográficas e relativas aos proce-
dimentos. Excluídos os 90 pacientes participantes da pu-
blicação índice acerca da factibilidade da técnica ulnar em 
nosso centro, analisamos todos os pacientes que utilizaram 
esta via de acesso entre maio de 2008 a outubro de 2018.

Procedimentos do estudo
Por meio da hiperextensão do punho e infiltração de 1 

a 2mL de xilocaína a 2%, puncionava-se a artéria ulnar 1 a 
3cm proximal ao osso pisiforme, utilizando-se agulha com 
cateter de polietileno tamanhos 20-22, com técnica de Sel-
dinger ou Seldinger modificada. Após a punção, um fio-guia 
de 0,021 polegada era introduzido, seguido de pequena in-
cisão cutânea com lâmina de bisturi nº. 11 e inserção de 
introdutor hidrofílico curto (10cm) 5 ou 6F (Terumo Cor-
poration, Tokyo, Japan). Uma solução contendo 5.000UI  
de sulfato de heparina e 10mg de mononitrato de isos-

sorbida era injetada através da extensão do introdutor.  
Ao término do procedimento, o introdutor era imediata-
mente removido e a hemostasia obtida com curativo com-
pressivo, com bandagem elástica adesiva porosa, em pro-
cedimentos diagnósticos, ou pulseira compressora seletiva, 
em procedimentos terapêuticos. Procedia-se ao exame clí-
nico do sítio de punção e avaliação do pulso ulnar no mo-
mento da alta hospitalar.

A eficácia da técnica foi determinada pela necessidade 
de cruzamento da via de acesso (crossover) para a conclusão 
do procedimento. Complicações vasculares, como hemato-
ma, pseudoaneurisma, oclusão arterial, injúria isquêmica 
da mão, síndrome compartimental, fístula arteriovenosa, 
infecção ou necessidade de cirurgia vascular reparadora, 
foram avaliadas no momento da alta hospitalar, configu-
rando os desfechos de segurança. Os hematomas foram 
graduados de acordo com a classificação do estudo EASY 
(Early Discharge after Transradial Stenting of Coronary  
Arteries): tipo I, ≤5cm de diâmetro; tipo II, ≤10cm de  
diâmetro; tipo III, >10cm, sem atingir o cotovelo; tipo IV, 
hematoma estendendo-se além do cotovelo; tipo V, qual-
quer hematoma com injúria isquêmica à mão.5 Desfechos 
clínicos adversos, incluindo óbito, infarto agudo do mio-
cárdio (IAM) e acidente vascular cerebral (AVC), foram ava-
liados durante a fase hospitalar. 

Análise estatística
Para as variáveis categóricas, foram apresentadas fre-

quências absolutas e relativas, para as variáveis numéricas, 
medidas-resumo (média e desvio padrão). O estudo foi 
apro vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (CAAE: 
02879518.2.0000.54130), e um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido foi obtido de todo participante. 

RESULTADOS

No período de maio de 2008 a outubro de 2018, 20.894 
pacientes foram submetidos a procedimentos coronários in-
vasivos, dos quais 19.123 (91,5%) pelo acesso radial, incluin-
do 113 casos pelo acesso radial distal através da tabaqueira 
anatômica, 1.163 (5,6%) pelo acesso femoral e 608 (2,9%) 
pelo acesso ulnar, compondo estes a amostra analisada.

A média de idade foi de 62,4 anos, com predomínio de 
pacientes do sexo feminino (52,6%) e elevada prevalência 
de fatores de risco, como hipertensão arterial sistêmica 
(84,9%), dislipidemia (55,6%) e diabetes melito (39,9%). 
Quadro clínico agudo correspondeu a 42% das indicações, 
sendo que 40% da amostra já fora submetida a um proce-
dimento de revascularização miocárdica prévio (Tabela 1). 

Os exames foram majoritariamente diagnósticos 
(71,4%) e efetivados pelo acesso ulnar direito (86,7%). Den-
tre os pacientes, 62% apresentavam histórico de procedimen-
to coronário invasivo pelo membro superior ipsilateral, dos 
quais 17,8% utilizando a artéria ulnar (Tabela 2). A figura 1 
ilustra as principais indicações para a técnica, prevalecendo 
a constatação de um pulso ulnar mais amplo e factível para a 
punção ao exame clínico, quando comparado ao radial. Tenta-
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A eficácia da técnica foi elevada (98,2%), sendo as prin-
cipais causas de crossover não progressão do fio-guia após 
a canulação da artéria, espasmo ulnar, tortuosidade excessi-
va, oclusão arterial ulnar crônica ou apoio inadequado para 
a conclusão de procedimento terapêutico (Tabela 3). Com-
plicações relacionadas à via de acesso foram infrequentes, 
com taxa de oclusão arterial ulnar assintomática de 1,6% 
e de hematomas de 3,1%, com apenas quatro casos esten-
dendo-se além de 10cm, em sua totalidade em procedi-
mentos terapêuticos. Não foram reportadas complicações 
isquêmicas no membro superior, ocorrência de pseudo-
aneurisma, fístula arteriovenosa ou necessidade de cirur-
gia vascular reparadora. 

Durante o período intra-hospitalar, houve um óbito de 
etiologia cardíaca, em paciente com choque cardiogênico 
após IAM de parede anterior, quatro infartos tipo 4a, dentre 
os 167 procedimentos terapêuticos realizados, totalizando 
2,4% dessa complicação, e nenhum evento cerebrovascular.

Tabela 1. Características clínicas

Variáveis Pacientes 
(n=608)

Sexo feminino 320 (52,6)

Idade 62,4±10,9

Diabetes melito 243 (39,9)

Hipertensão arterial 516 (84,9)

Tabagismo 133 (21,9)

Dislipidemia 338 (55,6)

Infarto do miocárdio prévio 143 (23,5)

Intervenção coronária percutânea prévia 178 (29,3)

Revascularização miocárdica cirúrgica prévia 65 (10,7)

Quadro clínico

Isquemia silenciosa 170 (27,9)

Angina estável 183 (30,1)

SCASST 189 (31,1)

IAMCST 66 (10,9)

Resultados expressos como n (%) ou média±desvio padrão. SCASST: síndrome 
coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST; IAMCST: infarto  
agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST.

Tabela 2. Características dos procedimentos

Variáveis Procedimentos 
(n=608)

Acesso ulnar direito 527 (86,7)

Tipo de procedimento

Coronariografia 434 (71,4)

Coronariografia + ICP ad hoc 49 (8,1)

ICP 125 (20,5)

Procedimento invasivo prévio pelo membro superior 377 (62,0)

Procedimento prévio pelo acesso ulnar ipsilateral 67 (17,8)

Quantidade de cateteres utilizados 1,9±0,8

Diâmetro do introdutor

5F 415 (68,2)

6F 191 (31,4)

7F 2 (0,4)

Duração do procedimento, minutos 23,3±14,7 

Tempo de fluoroscopia, minutos 5,2±4,4

Cruzamento entre técnicas 11 (1,8)

Espasmo 31 (5,1)

Hematoma em via de acesso, tipo 19 (3,1)

I/II 15 (2,4)

III/IV 4 (0,7)

V 0 (0)

Oclusão arterial assintomática 10 (1,6)

Resultados expressos como n (%) ou média±desvio padrão. ICP: intervenção co-
ronária percutânea.

Tabela 3. Causas de insucesso do acesso ulnar

Causas de insucesso técnico Cruzamento da via de 
acesso (n=11)

Não progressão do guia após a punção 4 (36,3)

Espasmo da artéria ulnar 3 (27,3)

Tortuosidade braquiocefálica acentuada 2 (18,2)

Oclusão crônica da artéria ulnar 1 (9,1)

Apoio inadequado para realização de 
intervenção coronária percutânea

1 (9,1)

Resultados expressos como n (%).

Figura 1. Indicações para utilização do acesso ulnar.

tiva anterior falha de realização de procedimentos pelo acesso 
radial, espasmo arterial ou oclusão crônica da artéria radial 
secundária a procedimentos prévios utilizando essa via tam-
bém foram critérios adotados na seleção dos casos. 

DISCUSSÃO

Em nossa casuística, constatamos que, na prática con-
temporânea de um serviço que adota a estratégia radial 
como primeira opção de acesso vascular, a utilização da téc-
nica ulnar como via alternativa à realização de procedimen-
tos coronários invasivos é baixa − próxima de 3%. Entre-
tanto, apresenta-se como técnica eficaz, com elevado índice 
de sucesso, e segura, compartilhando as mesmas vantagens 
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obtidas com o acesso radial na redução de complicações vas-
culares relacionadas ao sítio de punção. Mostra-se opção 
atrativa, notadamente em mulheres, sexo preponderante 
em nossa amostra, e pacientes com diâmetro reduzido da 
artéria radial, que representaram 77,8% das indicações do 
acesso ulnar, em decorrência de pulso mais amplo e factí-
vel à punção no exame clínico. De fato, dentre os principais 
preditores de falência da técnica radial, configuram o sexo 
feminino, a idade avançada, a baixa estatura, a cirurgia de 
revascularização miocárdica prévia e o choque cardiogênico,6 

enquanto a doença vaso-oclusiva grave, a documentação de 
pequeno calibre da artéria radial ou de anatomia complexa 
em membro superior e tronco braquiocefálico constituem 
contraindicações relativas a essa abordagem.7

Assim, entre operadores experientes com a técnica ra-
dial, o acesso ulnar mostra-se alternativa viável, com re-
produtibilidade dos resultados favoráveis da primeira após 
suplantada uma rápida curva de aprendizagem.8 No en-
tanto, tal estratégia não representa a primeira escolha na 
obtenção do acesso vascular, o que justifica a taxa de 2,9% 
encontrada em nosso levantamento. No ensaio clínico The 
AURA of ARTEMIS (The Transulnar or Transradial Instead 
of Coronary Transfemoral Angiographies Study), que incluiu 
902 pacientes randomizados em razão 1:1 para a técnica 
radial ou ulnar, sem verificação prévia do pulso, o grupo ul-
nar apresentou maior número de tentativas para punção, 
tempo para obtenção do acesso arterial, duração total do 
procedimento, tempo de fluoroscopia e expressiva taxa de 
crossover (32,3% vs. 5,9%; p=0,004).9 Ao analisarmos dados 
contemporâneos, como os reportados em metanálise de 6 
estudos randomizados, englobando 5.299 pacientes, cons-
tata-se ausência de diferença significativa na ocorrência de 
eventos cardíacos adversos graves, e de complicações rela-
cionadas a sítio de punção, tempo para obtenção do acesso, 
fluoroscopia ou uso de contraste, corroborando sua eficácia 
e segurança na prática atual, amparada pela ava liação pré-
via de factibilidade técnica.10 

Em 11,7% dos pacientes incluídos em nosso registro, a 
opção pelo acesso ulnar deu-se mediante a constatação de 
oclusão da artéria radial ipsilateral após realização de pro-
cedimento coronário invasivo (5,6%) ou por espasmo radial 
durante a tentativa de canulação arterial (6,1%). A despeito 
desses achados, não houve documentação de complicações, 
como isquemia ou necessidade de cirurgia reparadora. Re-
sultados semelhantes foram reportados em casuística de 
476 pacientes submetidos à coronariografia (42%), ICP 
(38%) ou angioplastia carotídea (17%) pelo acesso ulnar, 
e 240 deles exibiam documentação angiográfica de oclusão 
da artéria radial.11 Não se identificou injúria isquêmica à 
mão em seguimento de 30 dias, apesar de taxa de oclusão 
ulnar de 3,1%. A extensa colateralização entre as artérias 
do membro superior poderia justificar esses achados, ates-
tando a ineficácia da avaliação da permeabilidade do arco 
palmar como preditor de eventos futuros após a técnica ra-
dial ou ulnar.12,13 Ainda, no registro multicêntrico SWITCH, 
a artéria ulnar ipsilateral foi empregada de forma eficaz em 

85,7% de 42 pacientes com tentativa falha de canulação 
da artéria radial, constatando-se apenas um caso de pseu-
doaneurisma de artéria radial, corrigido por compressão 
extrínseca, e ausência de complicações isquêmicas.14

A artéria ulnar exibe menor propensão ao espasmo, por 
reduzida concentração de receptores alfadrenérgicos, quan-
do comparada à artéria radial.15 Ambas apresentam diâ-
metros similares, mas o curso mais profundo da primeira, 
sua contiguidade com o nervo ulnar medialmente e a au-
sência de estruturas ósseas que confiram maior previsibili-
dade ao processo de hemostasia elevam o risco de formação 
de hematomas, com possível compressão neurológica e dis-
função sensorial e/ou motora, comprometendo o membro 
superior.16 Nesse sentido, encontra-se uma premissa para 
a punção ulnar guiada pelo ultrassom vascular.17 Embora 
não tenhamos utilizado este recurso, complicações vascula-
res foram infrequentes em nosso registro, com predomínio 
de hematomas dos tipos I ou II, e taxas reduzidas de oclu-
são arterial assintomática, ou necessidade de crossover. Em 
análise prospectiva de 1.600 pacientes submetidos a proce-
dimentos coronários invasivos pelo acesso radial ou ulnar, 
a taxa de complicações graves relacionadas ao sítio de pun-
ção foi de apenas 0,44%, sendo que a ocorrência de pseu-
doaneurisma ou fístula arteriovenosa ulnar foi de 0,06%, 
atestando sua segurança como via de acesso alternativa.18 

Dentre as limitações de nossa análise, destacam-se sua 
natureza observacional, o número amostral reduzido, a 
falta de avaliação ultrassonográfica rotineira de complica-
ções no acesso vascular, o não acompanhamento tardio dos 
pacientes, bem como tratar-se de um registro unicêntrico, 
sendo os procedimentos efetivados por operadores expe-
rientes com a técnica radial, restringindo-se, assim, sua 
reprodutibilidade.

CONCLUSÃO

É baixa a utilização da técnica ulnar como via de acesso 
alternativa à realização de procedimentos coronários inva-
sivos na rotina de um serviço que advoga a estratégia radial 
como primeira opção de escolha. Porém, mostra-se útil em 
situações em que a artéria radial apresenta-se inadequada 
à punção, minimizando o risco de desconforto aos pacien-
tes, ou em casos de insucesso na tentativa de sua canula-
ção, prescindindo da necessidade de migração para o outro 
membro superior ou para o acesso femoral, com potencial 
repercussão na redução de consumo de materiais e no tem-
po para a conclusão dos procedimentos. 
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