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RESUMO – Dentre as complicações tardias da angioplastia coronária, destaca-se a reestenose intra-
stent. Sua taxa, que inicialmente alcançava até 60% dos procedimentos efetivados apenas com 
balão, foi reduzida para patamares de até 10% com o advento dos stents farmacológicos, mesmo em 
cenários de maior complexidade anatômica e técnica. Entretanto, esforços vêm sendo envidados, na 
busca de resultados duradouros e livres da necessidade de novas revascularizações. O conhecimento 
aprofundado da fisiopatologia, dos fatores de risco predisponentes à ocorrência da reestenose e de 
novos conceitos como neoaterosclerose é fundamental para sua prevenção. Neste artigo, revisaremos 
tais aspectos, bem como a importância dos métodos de imagem e os recursos atualmente disponíveis 
para o tratamento da reestenose coronária.

Descritores: Reestenose coronária/diagnóstico por imagem; Angioplastia coronária com balão; 
Stents; Aterectomia coronária 

ABSTRACT – In-stent restenosis stands out among the late complications of coronary angioplasty. 
Initially, it occurred in up to 60% of procedures using only balloons, but dropped to 10% with the 
advent of drug-eluting stents, even in more complex anatomic and technical scenarios. However, 
efforts have been made to achieve long-lasting results with no need for new revascularizations. Broad 
knowledge of pathophysiology, of predisposing risks factors for restenosis, and of new concepts, such 
as neoatherosclerosis, is paramount to its prevention. This article revises these aspects, as well as the 
importance of imaging methods and resources currently available for treating coronary restenosis.

Keywords: Coronary restenosis/diagnostic imaging; Angioplasty, balloon, coronary; Stents; Athe-
rectomy, coronary

ASPECTOS GERAIS E HISTÓRICO

Desde a introdução da angioplastia transluminal coronária (ATC) e sua aplicação 
para um número crescente de pacientes, identificaram-se dois principais fenômenos 
adversos associados ao método: a trombose e a reestenose intra-stent (RIS) − esta 
última é objeto desta revisão. As taxas de RIS com a ATC com balão eram elevadas (40 
a 60%), tendo como principais mecanismos o recolhimento elástico agudo e crônico, e 
o remodelamento constritivo do vaso.1 

Com o advento dos stents convencionais, o fenômeno deletério de recolhimento 
elástico agudo do vaso foi eliminado, mas nova entidade foi introduzida: a hiperpla-
sia neointimal (HNI), cuja formação apresenta correlação linear com a perda luminal 
tardia do stent. Com isso, as taxas de RIS foram reportadas como algo entre 20 a 35%, 
tendo como fatores de risco variáveis clínicas e angiográficas.2 A braquiterapia, que 
envolve o conceito de uso de radiação endovascular, foi inicialmente estudada neste 
cenário. No entanto, a promoção de perdas nas bordas e as altas taxas de trombose 
intra-stent tardia excluíram esta modalidade como útil para aplicação clínica.3 

O próximo passo foi fundamental para a redução da incidência da RIS: o advento 
de stents farmacológicos (SF). Os representantes da primeira geração deste grupo, 
eluídos por sirolimus (Cypher®) ou paclitaxel (Taxus®), reduziram a RIS para patama-
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res muito baixos, tanto para lesões não complexas (próxi-
mo a 0%) como para lesões complexas (10 a 15%).4 Tal fato 
impactou significativamente na redução de novas revas-
cularizações. A evolução para novas gerações de SF trouxe 
impacto favorável em relação à segurança dos mesmos, ao 
reduzir o risco de trombose intra-stent. No entanto, é ain-
da desafiadora a redução adicional de taxas de RIS com os 
stents atuais, uma vez que seu uso tem se amplificado para 
lesões mais complexas, e a falência tardia, pelo fenômeno 
da neoaterosclerose, tem surgido como novo obstáculo a 
ser enfrentado.

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A fim de uniformidade de nomenclatura, utiliza-se o con-
ceito binário de reestenose, consistindo no retorno da lesão 
com obstrução ≥50% da luz do vaso no segmento tratado 
(dentro do stent e nas bordas, com 5mm antes e depois 
dele). Este conceito foi baseado nos estudos de fisiologia, 
que revelaram comprometimento da reserva de fluxo coro-
nário a partir desse grau de obstrução da luz do vaso. 

Um sistema de classificação foi instituído em 1999, para 
diferenciar padrões de RIS.5 Dois padrões principais foram 
descritos, com vários subtipos dentro destes: RIS focal e 
RIS difusa (Figura 1). Usualmente, o padrão de RIS com o 
grupo de stent convencional é difuso e pode ser do subtipo 
proliferativo difuso, quando envolve as bordas do stent. Já 
nos SF, o padrão mais comumente encontrado é a RIS focal, 
sendo a borda proximal o local mais comum de ocorrência. 
No entanto, cerca de 20% dos casos de RIS de SF apresentam 
padrão difuso e, por vezes, oclusivo.6

os mais importantes. Já os fatores angiográficos também 
têm papel fundamental, como lesões em vasos de fino cali-
bre, lesões longas (>20mm), em segmentos tortuosos, com 
trombo, ostiais, em enxertos venosos (pontes de safena), 
em vasos muito calcificados, oclusões crônicas e bifurcações. 
Fatores relacionados ao procedimento também são fun-
damentais, como o grau da estenose residual pós-procedi-
mento e, especificamente no caso do emprego de stents, a 
má expansão deles − facilmente identificável por métodos 
de imagem intracoronária.7,8 

Entre todos estes fatores angiográficos e clínicos, o dia-
betes é um dos fatores mais estudados e mais fortemente 
envolvido, tanto para RIS de stent convencional como de 
SF. Assim, torna-se um tópico importante na decisão a ser 
considerada, quando discutida a possibilidade de ATC em 
um determinado paciente com doença coronária manifesta.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Historicamente, a RIS manifestou-se com sintomato-
logia estável, sem impacto direto em desfechos clínicos im-
portantes desfavoráveis. Pacientes foram classicamente 
des critos como apresentando angina estável ou isquemia 
silenciosa, usualmente entre 3 e 6 meses após intervenção, 
e com resultados bem satisfatórios após nova intervenção. 
Este postulado era consoante com a forma predominante 
de RIS, a HNI, caracterizada por progressiva proliferação de 
células musculares lisas de maneira homogênea (Figura 2). 

Figura 1. Padrões de reestenose intra-stent (classificação de 
Mehran). 
Fonte: Traduzido e adaptado de Mehran et al.5

FATORES DE RISCO PARA REESTENOSE INTRA-STENT

Ao longo do tempo, foi possível identificar fatores asso-
ciados à maior incidência de RIS. Assim, temos fatores li-
gados ao paciente, como presença de diabetes melito, espe-
cialmente insulino-dependente, insuficiência renal crônica 
em diálise e apresentações com instabilidade clínica, como 

Figura 2. Paciente do sexo feminino, 52 anos, com angina está-
vel aos moderados esforços 7 meses após angioplastia de bifur-
cação por técnica de TAP (T and Protusion). Coronariografia e to-
mografia de coerência óptica evidenciam padrão de reestenose 
intra-stent por hiperplasia intimal no ramo lateral, com tecido 
fibrótico intraluminal caracterizado por imagem luminal, sem 
prejudicar a boa visualização das hastes do stent previamen-
te implantado (canto inferior direito). A reestenose intra-stent  
poupou a região da carina, com stents apresentando endoteliza-
ção de hastes sem padrão de reestenose (canto inferior esquerdo). 
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Estudos mais recentes, no entanto, associam a RIS também 
com síndrome coronária aguda, em até 30 a 50% dos casos, 
podendo levar a um infarto agudo do miocárdio (IAM) com 
oclusão da artéria em 5% dos casos.9 Observa-se que o pa-
drão de RIS mais relacionado com este tipo de manifestação 
aguda é a neoaterosclerose, que se apresenta como principal 
substrato de falência de SF de nova geração. Muitas vezes, 
estes casos podem ser confundidos com trombose intra- 
stent. Considerações como padrão angiográfico, comporta-
mento da lesão durante a insuflação do balão, e a história 
clínica do paciente podem ajudar a diferenciar entre RIS e 
trombose. O uso de imagem intravascular é de fundamen-
tal importância nestes casos.

FISIOPATOLOGIA DA REESTENOSE INTRA-STENT

Fatores mecanísticos
A correta compreensão do mecanismo de RIS é de fun-

damental importância, para guiar e otimizar novas inter-
venções. Muitas vezes, uma falha mecânica no implante do 
stent pode estar envolvida. Se adequadamente reconheci-
da, pode ser corrigida em nova abordagem. A subexpansão 
do stent é um fator pivotal em desencadear RIS tanto em 
stent convencional como em SF. Pode ser causada ou por 
baixas pressões de insuflação durante o implante do stent, 
bem como subdimensionamento do mesmo. Outra causa é 
a inadequada expansão, mesmo com boas pressões de in-
suflação e adequado dimensionamento, quando uma lesão 
extremamente calcificada é tratada. Nestes casos, um ade-
quado preparo da lesão previamente ao implante do stent, 
com adequada pré-dilatação e uso de aterectomia rotacio-
nal, pode minimizar esta ocorrência. 

No entanto, muitos pacientes apresentam RIS mesmo 
com stents adequadamente expandidos. Alguns possíveis 
achados podem explicar a ocorrência da RIS: desloca-
mento do stent, falta de cobertura total da lesão tratada, 
gaps entre stents e, mais recentemente descrita, fratura 
de stent (Quadro 1). Essa última é uma entidade des-
crita inicialmente em 2004 e apresenta padrão focal, re-
fletindo trauma repetido neste sítio, ocorrendo indepen-
dentemente do tipo de SF utilizado.10 A fratura de stent 
é mais frequentemente encontrada em pacientes com 
stents longos, stents com sobreposição, lesões críticas 
que foram vigorosamente dilatadas, ponte intramiocár-
dica na borda do stent e áreas de curvatura importante.  

Por apresentarem mobilidade exacerbada durante a sístole 
cardíaca, além de tortuosidade e angulação, a artéria coro-
nária direita e os enxertos venosos de safena são os terri-
tórios mais acometidos.11

Fatores biológicos
A agressão endotelial é o mecanismo principal a explicar 

a ocorrência de RIS em stent convencional. No entanto, 
com o advento dos SF, outros mecanismos biológicos fo-
ram envolvidos: resistência a drogas antiproliferativas e 
reações de hipersensibilidade ao polímero do stent. A re-
sistência a drogas antiproliferativas foi inicialmente mui-
to bem documentada no cenário oncológico e, depois, na 
intervenção coronária. Fármacos, como sirolimus e pacli-
taxel, podem apresentar a chamada resistência farmacoló-
gica por expressão genética, caracterizada principalmente 
por mutações em genes que codificam proteínas envolvi-
das no metabolismo destas drogas.12

Outro ponto importante: a resistência à plataforma me-
tálica do stent foi muito bem estudada e descrita em pla-
taformas hoje obsoletas, como de ouro e molibdênio.13  

A resistência às plataformas utilizadas atualmente, embora  
tenha sido teorizada e especulada, não foi comprovada até 
o presente. Já a hipersensibilidade ao polímero é fator muito 
estudado e comprovado na era dos SF. Os SF apresentam 
polímeros responsáveis pelo armazenamento e pela libe-
ração do fármaco, que promoviam resposta de hipersensi-
bilidade tardia do vaso. Embora a reação inflamatória que 
ocorre logo após a injúria arterial com o implante do stent 
seja fator crítico para a resposta neointimal, a persistência 
de resposta inflamatória após 90 dias, promovida principal-
mente por polímeros não biocompatíveis dos SF de primeira 
geração, é fator fortemente associado com RIS e trombose 
muito tardia nestes dispositivos.14-16

Neoaterosclerose
A neoaterosclerose é definida como a presença de doen-

ça aterosclerótica dentro da neoíntima em um segmento 
tratado com stent. O padrão encontrado pode ir de um es-
pessamento intimal patológico com presença de acúmulo 
de lipídeos intercelular até um fibroateroma de capa fina 
com ruptura, que se manifesta usualmente com síndrome 
coronária aguda (Figura 3). A incidência de neoateroscle-
rose é mais alta em SF quando comparada ao convencional 
(31 vs. 16%).17-20 O mecanismo de ocorrência nos SF pode 
ser explicado por este reduzir a capacidade de reendote-
lização, levando a uma cascata neoaterosclerótica com 
adesão de monócitos, migração de neoíntima e aumento da 
permeabilidade do endotélio aos lipídeos circulantes, que 
migram para a matriz subendotelial. Este fenômeno é o 
principal responsável pela RIS tardia (late catch-up) − mais 
usual com os SF. Enquanto o mecanismo principal da RIS 
dos stents convencionais é a HNI, com manifestação clí-
nica geralmente entre o terceiro e sexto mês após a ATC, 
a neoaterosclerose ocorre mais comumente após o sexto 
mês e é frequentemente sintomática, por se tratar de 

Quadro 1. Preditores de reestenose intra-stent relacionados ao 
procedimento.

Fatores mecanísticos preditores de reestenose intra-stent

Má expansão do stent

Cobertura subótima da lesão tratada (perda angiográfica)

Gap entre stents

Fratura de stent

Barotrauma por cateter balão em região não coberta por stent
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subexpansão do stent ou dissecção de bordas são facilmente 
demonstradas por estes métodos. Embora o USIC seja mais 
largamente utilizado, por seu papel histórico e acessibili-
dade, sua limitada resolução axial (mais de 100µ) pode 
tornar difícil a delimitação luminal e neointimal em alguns 
casos. Já a TCO, com resolução de 12 a 15µ, pode fornecer 
informações precisas sobre a interface vaso-lúmen, tecido 
neointimal e distribuição das estruturas do stent, avaliando 
sua expansão e aposição de maneira acurada.23 

A resolução acurada da TCO permitiu diferenciar padrões 
distintos de RIS, a depender da estrutura implantada. Na 
RIS do stent convencional, caracteristicamente o padrão 
encontrado é de HNI, evidenciada por tecido de hipersinal 
homogêneo e rico em células musculares lisas. Já na RIS 
do SF, o padrão mais comumente encontrado é o de neoa-
terosclerose, que se apresenta como material heterogêneo, 
multifacetado, com aspectos característicos, como ruptura 
intimal, lagos lipídicos, fibroateroma de capa fina a aglome-
rados de macrófagos. 

Além de ser fundamental para definir o padrão de RIS 
encontrada, a TCO também tem papel fundamental na di-
ferenciação morfológica entre RIS e trombose intra-stent. 
Uma vez que a neoaterosclerose pode se manifestar clini-
camente como síndrome coronária aguda, que pode ser de-
corrente de RIS ou trombose, a correta definição de uma 
falência de stent com a TCO pode guiar formas diferentes 
de abordagem e tratamento. Por exemplo, um padrão de 
neoaterosclerose em área de stent mal expandida sugere 
que uma melhor expansão, a altas pressões, e a otimização 
do implante de stent podem promover melhor resultado a 
longo prazo. Por outro lado, a presença de trombo em área 
de má aposição sugere que o dimensionamento do balão ou 
stent a ser empregado precisa ser revisto.24

Kang et al. demonstraram que, em uma série de pacientes 
apresentando RIS de SF durante um seguimento de 32 me-
ses, 52% das lesões apresentavam pelo menos um fibroate-
roma de capa fina, 58% ruptura de neoíntima intra-stent e 
58% trombo intraluminal.19 Portanto, torna-se compreensível 
a apresentação clínica instável destes pacientes.

TRATAMENTO DA REESTENOSE

O tratamento da RIS ainda apresenta obstáculos e desa-
fios. Embora a utilização de stent convencional venha sendo 
reduzida drasticamente nos países desenvolvidos, seu uso 
no Brasil e em países emergentes ainda é frequente, por mo-
tivação econômica, mesmo com elevadas taxas de falência.  
A ampla introdução do SF reduziu de maneira significativa 
a ocorrência de RIS, por interferir no processo de HNI, cau-
sa dominante de reestenose após implante de stents e que 
impacta diretamente em necessidade clínica de nova revas-
cularização.25 

A evolução destes dispositivos trouxe não somente 
maior eficácia, bem como maior segurança. No entanto, 
mesmo com a evolução das plataformas, dos polímeros e  
da eluição de fármacos, estes dispositivos ainda não estão li-
vres da RIS, que ainda alcança incidência de pouco mais de 
10% em diversas séries clínicas.26

Figura 3. Paciente do sexo feminino, 69 anos, apresentando in-
farto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento 
ST 13 meses após angioplastia de artéria circunflexa. Tomografia 
de coerência óptica evidencia um padrão de reestenose intra-stent 
por neoaterosclerose com tecido heterogêneo, abundante em 
lipídeos, e pobre visualização das hastes do stent previamente 
implantado, por dissipação do sinal (quadro inferior central). Esta 
região se contrasta com padrão de hiperplasia neointimal discreta 
na borda distal do stent (quadro inferior direito). Na região proxi-
mal, observa-se placa discreta e calcificada. 

lesão com aspectos morfológicos instáveis (fibroateroma 
de capa fina), muito associada com quadro de síndrome 
coronária aguda. A diferenciação clínica com trombose 
intra-stent é, por vezes, desafiadora.

Inicialmente, acreditava-se que a neoaterosclerose fosse 
um fenômeno somente observado com SF de primeira gera-
ção, como reação a polímeros duráveis. No entanto, mesmo 
com SF de segunda geração, com polímeros biocompatíveis 
e até biodegradáveis, este achado é presente. Mais que isso, 
por tratar-se de lesão de aspecto instável, com alto conteúdo 
lipídico, seu tratamento com nova angioplastia pode levar a 
aumento de taxa de infarto agudo periprocedimento.21 Em-
bora a neoaterosclerose seja um achado geralmente tardio, 
após o implante de SF, estudos com angioscopia demonstram 
que, mesmo durante o primeiro ano após o implante de um 
SF, placas amarelas, correspondendo a este fenômeno, podem 
estar presentes e impactam em termos de eventos cardíacos 
adversos.22 Vemos, assim, que é um processo totalmente dis-
tinto da HNI, tanto por sua composição, como por sua forma 
e seu tempo de apresentação clínica variável.

IMAGEM INTRACORONÁRIA COMO FERRAMENTA 
ADJUNTA NO DIAGNÓSTICO E NO TRATAMENTO  
DA REESTENOSE INTRA-STENT

O uso do ultrassom intracoronário (USIC) e da tomogra-
fia de coerência ótica (TCO) são fundamentais na avaliação 
mecanística dos fatores promotores da RIS. Padrão de HNI, 
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MODALIDADES DE TRATAMENTO

Angioplastia por balão
A angioplastia por balão (AB) foi um dos primeiros mé-

todos utilizados para tratamento da RIS. Apesar de ser 
método de tratamento com fácil aplicabilidade e bons re-
sultados agudos, a AB apresenta resultados favoráveis ape-
nas em pacientes com padrão focal de RIS.27 Já em pacien-
tes com RIS difusa, há frequente recorrência especialmente 
nos pacientes diabéticos.28

De maneira geral, quando empregada esta modalidade 
de tratamento, devem ser obedecidas algumas premissas: 
dilatar somente o segmento com estenose, e não toda a ex-
tensão do stent; se observado efeito de constrição no ponto 
central da lesão (dog-bone effect), utilizar balões não com-
placentes a alta pressão, obedecendo a relação nominal com o 
diâmetro arterial; evitar altas pressões em balões semicom-
placentes, para não promover sua expansão longitudinal e 
consequente agressão às bordas do stent. 

A grande limitação da AB no tratamento da RIS deve-se à 
reintrusão subaguda do tecido hiperplásico de volta ao lú-
men, fenômeno que ocorre minutos após a dilatação com 
balão e que explica a perda luminal precoce com a aplicação 
deste método.29

Angioplastia por balões com estruturas metálicas 
(cutting/scoring)

Os balões tipo cutting também são uma opção ao trata-
mento da RIS por apresentarem a vantagem de não desliza-
rem longitudinalmente (watermelon seeding) prevenindo a 
agressão às bordas laterais. Embora estudos iniciais peque-
nos tenham demostrado possíveis benefícios em relação à 
angioplastia com balão convencional, o estudo RESCUT, 
com 428 pacientes, não demonstrou diferença em relação 
aos resultados clínicos e angiográficos quando comparados 
às técnicas com balão convencional. Neste estudo, foram in-
cluídos somente pacientes com RIS em stent convencional.30 

Já os balões tipo scoring apresentam estrutura muito 
semelhantes ao cutting, porém, com maior flexibilidade e 
capacidade de entrega, com bons resultados em casos sele-
cionados, como observado em alguns registros publicados, 
mas carecendo de estudos randomizados consistentes e 
comparativos.31

Ablação de neoíntima: laser e aterectomia rotacional
As técnicas de ablação de neoíntima (debulking) pro-

põem a extrusão do tecido intimal intra-stent com utili-
zação de laser ou aterectomia mecânica. O racional para o 
uso destas técnicas propõe que, em casos de RIS em stents 
adequadamente expandidos, a remoção do tecido que 
obstrui a luz arterial seria superior à angioplastia conven-
cional com balão, por esta provocar injúria endotelial 
e potencializar a recorrência da resposta proliferativa.  
O excimer laser mostrou bons resultados em casos selecio-
nados (Figura 4), embora com capacidade ablativa inferior 
à aterectomia rotacional.32 

A aterectomia rotacional foi avaliada como tratamento 
de RIS em stents convencionais, por meio de estudos ran-
domizados. O estudo ROSTER demonstrou que em RIS di-
fusa, excluídos casos de subexpansão do stent com uso de 
USIC, o uso da aterectomia rotacional reduziu a taxa de nova 
revascularização de lesão-alvo, quando comparada à AB.33 O 
estudo ARTIST, por sua vez, apesar de ser mais robusto em 
termos de número de pacientes incluídos, falhou em de-
monstrar superioridade da aterectomia rotacional em com-
paração ao balão, apresentando inclusive, resultados desfa-
voráveis a curto e longo prazo.34 Assim, a aterectomia deve 
ser reservada como estratégia de tratamento de RIS apenas 
para casos com lesões incapazes de serem dilatadas com ba-
lão ou, ainda, neoaterosclerose com calcificação importante. 

Stents convencionais
Quando comparado à angioplastia convencional, o uso 

dos stents convencionais apresentava o racional de reduzir 
a RIS por maior ganho agudo em relação ao uso de balão. 
O fenômeno da perda luminal aguda poderia impactar em 
melhor resultado angiográfico em longo prazo. No entanto, 
o benefício imediato não foi acompanhado de manutenção 
do resultado tardio. O estudo RIBS I comparou 450 pacien-
tes com RIS de stents convencionais tratados com balão vs. 
nova angioplastia com stent convencional. Embora os re-
sultados imediatos tenham sido favoráveis ao stent conven-
cional, por maior ganho agudo, no seguimento de 6 meses, 
a perda luminal tardia foi significativamente maior quando 
comparada à AB. Deste modo, o diâmetro luminal mínimo 
e o diâmetro de estenose não foram significativamente di-
ferentes entre as duas técnicas, ao final de 6 meses.35 Desta 
maneira, os stents convencionais devem ser evitados no 
tratamento da RIS.36 

Figura 4. Homem, 70 anos, com múltiplas comorbidades e evo-
luindo com cardiopatia isquêmica. Tomografia de coerência óp-
tica evidencia um padrão de reestenose intra-stent com tecido 
homogêneo em corpo de tronco de coronária esquerda (quadro à 
esquerda). Ao centro, aspecto da lesão após uso do laser. À direi-
ta, após implante de stent, com boa aposição e expansão. 
Fonte: Dallan LA, Pereira GT, Bezerra HG. Tratamento de rees-
tenose intra-stent de tronco de coronária esquerda com aterec-
tomia a laser guiada por tomografia de coerência óptica intraco-
ronariana. J Transcat Interven. 2019;27eA20180002.
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Stents farmacológicos
Indubitavelmente, os SF revolucionaram o resultado da 

angioplastia coronária. Se os SF inicialmente provaram sua 
eficácia em lesões de novo, seria racional aplicá-los no ce-
nário da RIS. O uso dos SF oferece manutenção em longo 
prazo dos resultados iniciais, motivo este de fracasso dos 
stents convencionais. Os primeiros estudos observacionais, 
com SF de primeira geração, demonstraram que estes eram 
seguros e eficazes quando utilizados na RIS.37

O estudo ISAR-DESIRE comparou o uso do balão com 
stents de primeira geração no tratamento da RIS. Com 300 
pacientes incluídos, as taxas de recorrência de RIS foram 
de 14,3%, para pacientes tratados com SF eluído por siro-
limus, e 21,7% naqueles tratados com SF com paclitaxel, 
comparados a taxa de RIS de 44,6% nos pacientes tratados 
por balão.38 No estudo RIBS II, o tratamento de RIS de stent 
convencional foi significativamente mais eficaz com o uso 
de SF eluído com sirolimus, levando à taxa reduzida de re-
estenose a longo prazo (11%), com menor necessidade de 
reintervenções, quando comparado ao uso do balão, com 
resultados consistentes após 4 anos de seguimento.39,40

Já o tratamento da RIS dos SF permanece um desafio. 
De maneira peculiar, o uso dos SF no tratamento da RIS 
dos SF tem resultado inferior quando comparado ao uso 
de SF para tratamento de RIS com stents convencionais.41 

Mesmo assim, por ainda apresentar resultados superiores 
à qualquer outra técnica já estudada, o tratamento da RIS 
de SF com novo SF tornou-se padrão neste cenário. Motivo 
de extensa discussão e debate é se, ao ocorrer RIS de um SF, 
este deveria ser tratado com SF eluído por outro fármaco 
ou esta troca é isenta de benefício. O racional para a troca 
se baseia na hipótese de resistência individual ao fármaco 
presente no primeiro stent, ou a problemas relacionados ao 
seu polímero. No entanto, os resultados, até o momento, 
são inconclusivos. 

O estudo ISAR-DESIRE 2 randomizou 450 pacientes 
com RIS de SF eluído por sirolimus, para serem tratados 
novamente pelo mesmo stent, ou por stent eluído por pa-
clitaxel. Não houve diferença significativa entre os dois gru-
pos estudados, no que se refere a desfechos angiográficos 
(perda tardia e RIS) e clínicos (nova revascularização), sem 
diferença também em relação às taxas de trombose.42 Neste 
mesmo contexto, no estudo RIBS III, um registro multicên-
trico prospectivo, o uso de um SF com fármaco diferente 
para tratamento de RIS de SF resultou em melhores resul-
tados clínicos. Particularmente, o resultado foi melhor nos 
pacientes tratados com SF de segunda geração e com ima-
gem intracoronária guiando o procedimento.43

Balões farmacológicos
Embora o uso de balões farmacológicos permaneça con-

troverso em lesões nativas, seu uso se demonstrou eficaz 
em RIS de stent convencional ou SF. Inicialmente, demons-
trou-se sua superioridade em relação ao uso de balões con-
vencionais no tratamento da RIS de stents convencionais.44 

Um cenário mais desafiador é a comparação dos balões far-
macológicos com SF no tratamento da RIS. O estudo RIBS V 
comparou uso de balões farmacológicos com SF de se-
gunda geração eluído por everolimus no tratamento de RIS de 
stents convencionais.45 Neste estudo, não houve diferença 
estatisticamente significativa em relação à taxa de RIS e de 
eventos clínicos em 1 ano de seguimento. Em relação a des-
fechos angiográficos, o diâmetro luminal mínimo obtido 
com SF foi superior, comparativamente ao balão farmaco-
lógico (2,36mm vs. 2,01mm; p<0,001). 

Uma questão mais atual é o papel do balão farmacoló-
gico no tratamento da RIS de SF. A eficácia do BF neste 
cenário, comparada ao balão convencional, foi inicialmente 
de monstrada em estudo randomizado de centro único.46 
O tratamento da RIS de SF obteve melhor resultado clíni-
co e angiográfico com uso de balão farmacológico. Por sua 
vez, o estudo ISAR-DESIRE 3 comparou três técnicas di-
ferentes de tratamento da RIS: ATC com balão convencio-
nal, ATC com balão farmacológico e ATC com SF. Não houve 
diferenças em relação à eficácia quando se compararam os 
usos de balão farmacológico e SF de primeira geração, sendo 
ambos superiores ao uso de balão convencional.47 

O programa clínico PEPCAD confirmou bons resulta-
dos com uso de balão farmacológico comparado a nova ATC 
com SF em RIS de SF.48 Posteriormente, outros estudos clí-
nicos confirmaram estes achados, elevando o grau de reco-
mendação do uso de balão farmacológico no tratamento da 
RIS de SF.49,50 Embora o uso de um novo SF possa resultar 
em melhor ganho luminal agudo e consequente vantagem, 
em termos de desfechos angiográficos, é descrita uma cur-
va de aprendizado com uso de balões farmacológicos, para 
se atingirem resultados favoráveis neste cenário. Preparo 
cuidadoso da lesão com balões não complacentes e espe-
cialmente balões do tipo scoring antes do uso do balão far-
macológico resultam em melhor resultado angiográfico, em 
curto e longo prazo, como demonstrado no estudo ISAR-
DESIRE 4.51

Podem-se enumerar algumas vantagens no tratamento 
da RIS de SF com balão farmacológico, ao invés de um novo 
stent: evita múltiplas camadas de metal, reduz o tempo de 
terapia antiplaquetária a ser utilizada, facilita novos pro-
cedimentos e pode apresentar menores taxas de trombose 
em longo prazo. A desvantagem angiográfica aguda pode ser 
minimizada com adequado preparo da lesão.

Sumarizando, a angioplastia com balão farmacológico 
demonstra-se técnica eficaz no tratamento da RIS de stent 
convencional e SF, sendo pelo menos tão eficaz quanto SF 
de primeira geração, sem promover deposição adicional de 
plataforma metálica no vaso-alvo.

CONCLUSÃO

Embora o advento dos stents farmacológicos tenha pro-
movido redução na ocorrência de reestenose intra-stent, 
o uso mais ampliado de stents farmacológicos de nova ge-
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ração na prática clínica torna o fenômeno da reestenose 
intra-stent ainda clinicamente relevante. Além disso, casos 
de reestenose intra-stent em dias atuais são mais desafia-
dores, por não haver ainda consenso sobre qual a melhor 
estratégia e tratamento neste cenário. Fenômenos biológi-
cos e mecanísticos podem estar envolvidos. Os primeiros 
são imutáveis; já os últimos podem ser devidamente escla-
recidos e corrigidos.

Sempre que possível, o auxílio da imagem intracoronária 
é fundamental para elucidação do mecanismo da falência do 
stent e pode guiar a nova intervenção, para que se minimize 
este fator ou outros encontrados. Após a correta definição 
do mecanismo da reestenose intra-stent, o uso de balão far-
macológico e stents farmacológicos de nova geração consti-
tui ferramenta fundamental no arsenal terapêutico, sendo 
a cirurgia de revascularização miocárdica opção a ser reser-
vada para pacientes que apresentem RIS associada à doença 
multiarterial complexa. 
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