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RESUMO – A ruptura e o aprisionamento do fio-guia são complicações raras da intervenção coronária 
percutânea, mas que merecem atenção, devido aos possíveis desfechos. Relatamos o caso de um 
paciente submetido à intervenção coronária percutânea para tratamento de angina instável. Durante o 
procedimento, o fio-guia sofreu fratura no tronco da artéria coronária esquerda e migrou para a artéria 
descendente anterior. Foi necessário novo procedimento invasivo para retirada do fragmento retido 
na circulação coronariana. As opções terapêuticas são diversas, sendo a abordagem individualizada 
conforme as condições clínicas e hemodinâmicas do paciente e a posição do fragmento. 

Descritores: Intervenção coronária percutânea/instrumentação; Procedimentos endovasculares; 
Falha de equipamento

ABSTRACT – Rupture and entrapment of a guidewire are rare complications of percutaneous 
coronary intervention; nevertheless, they deserve attention due to the possible outcomes. We report 
the case of a patient undergoing percutaneous coronary intervention for treatment of unstable angina. 
During the procedure, the guidewire fractured in the left main coronary artery and migrated to the 
left anterior descending artery. Another invasive procedure was necessary to remove the fragment 
retained in the coronary circulation. There are many treatment options, and the approach must be 
individualized, according to the clinical and hemodynamic conditions of the patient and position of 
the fragment.

Keywords: Percutaneous coronary intervention/instrumentation; Endovascular procedures; 
Equipment failure

INTRODUÇÃO

A intervenção coronária percutânea (ICP) é o procedimento invasivo mais comum 
para o tratamento da doença arterial coronariana.1 A crescente realização deste 
procedimento foi acompanhada pelo incremento nas complicações relacionadas à in-
tervenção. A ruptura do fio-guia intracoronariano, embora rara, é uma complicação 
possível e potencialmente grave, uma vez que pode evoluir com formação de êmbolos, 
trombos ou perfuração da artéria ou do miocárdio.2 Podem-se adotar diversas con-
dutas frente a esta complicação, desde o tratamento conservador até a remoção percu-
tânea ou cirúrgica do fragmento.

Relatamos um caso de ruptura de fio-guia durante ICP ocorrido em um hospital 
terciário na cidade de Criciúma (SC). O presente relato foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa do referido hospital e aprovado conforme o parecer 1.604.064. 

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 75 anos, internado para realização de ICP com im-
plante de stent por quadro de angina instável. Apresentava como comorbidades disli-
pidemia e hipertensão arterial sistêmica, em tratamento com sinvastatina, hidrocloro-
tiazida, losartana, ácido acetilsalicílico e diltiazem. Também portava ecocardiograma 
demonstrando ventrículo esquerdo hipertrófico, com função sistólica preservada, es-
tenose aórtica moderada e degeneração fibrocálcica mitroaórtica. Coronariografia 
prévia evidenciou lesão focal de 70% no terço proximal do primeiro ramo marginal 
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(MG1) esquerdo, lesão discreta no terço médio e médio-dis-
tal da artéria descendente anterior, lesão discreta no terço 
proximal do segundo ramo diagonal e lesão discreta no ter-
ço médio da artéria circunflexa (Figura 1).

Pela via femoral, introduziu-se um cateter Launcher 
EBU3.5 6F (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, EUA) para 
cateterizar o óstio do tronco da coronária esquerda (TCE), 
ultrapassando-se a lesão com um fio-guia metálico PT2 

Moderate Support J-TIP 0,014 (Boston Scientific, Marl-
borough, MA, EUA). Não houve êxito na tentativa de im-
plante de stent Integrity 2,75x12mm (Medtronic Inc.), 
pois ele não ultrapassou a lesão. Substituiu-se, então, o 
cateter Launcher EBU3.5 6F por outro Launcher EBU4.0 
6F e, na tentativa de reintroduzir o fio-guia, este sofreu 
fratura na região distal do TCE, migrando para a artéria 
descendente anterior, na bifurcação com o primeiro ramo 
septal (Figura 2). 

Optou-se pela tentativa de remoção percutânea do frag-
mento do fio-guia com extrator de trombo e armadilha de 

laço, ambas sem sucesso. Por angiografia final, observou-se 
que a artéria descendente anterior e seu ramo septal man-
tinham fluxo Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 3. 
Clinicamente, o paciente permaneceu assintomático e he-
modinamicamente estável durante todo o procedimento. O 
paciente foi internado na unidade de terapia intensiva por 
48 horas e, posteriormente, na enfermaria, período no qual 
recebeu anticoagulação com enoxaparina e dupla antiagre-
gação plaquetária (ácido acetilsalicílico e ticagrelor). O caso 
foi discutido entre a equipe de cardiologia do hospital, que 
concluiu que a melhor opção seria a retirada do fragmento 
por via percutânea com material específico.

Nove dias após o incidente, foi realizada nova tenta-
tiva de retirada do fragmento. Introduziu-se um cateter 
EBU 4.0 6F pela artéria femoral comum esquerda. Com 
auxílio de microalça Amplatz Goose Neck (Boston Scien-
tific) 2mm e um fio-guia metálico PT2 Moderate Support 
J-TIP 0,014, o fragmento fraturado foi laçado e retirado 
com sucesso (Figuras 3 e 4). O procedimento foi concluído 

Figura 1. Coronariografia evidenciando lesão focal grave (70%) 
no terço proximal do ramo marginal esquerdo.

Figura 2. Fragmento do fio-guia retido na artéria descendente 
anterior, na bifurcação com o primeiro ramo septal.

Figura 3. Retirada do fragmento de fio-guia da artéria descen-
dente anterior com o auxílio de uma microalça.

Figura 4. Coronariografia em projeção caudal evidenciando ar-
téria descendente anterior, sem o fragmento e o primeiro ramo 
marginal, após implante do stent.
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com implante de stent Integrity 2,75x12mm em MG1. O 
paciente recebeu alta hospitalar assintomático, com tera-
pia específica para doença arterial coronariana e, no segui-
mento de 1 ano, encontrava-se sem queixas cardiológicas.

DISCUSSÃO

A ICP é um procedimento muito comum nos dias atuais. 
Embora os avanços das técnicas tenham melhorado os des-
fechos, este procedimento não é livre de complicações. No 
entanto, a ruptura do fio-guia intravascular é rara, ocorren-
do em 0,2 a 0,8% dos procedimentos.3,4 O risco de ruptura 
do fio aumenta em algumas condições, como em seu apri-
sionamento entre as hastes do stent, a rotação excessiva e 
a manipulação forçada em lesões de anatomia complexa, 
como calcificações severas ou oclusões.5,6

As opções de tratamento dependem da condição clíni-
ca do paciente, da localização do fragmento e da avaliação 
de possíveis sequelas de um corpo estranho retido.7 Se o 
fio fragmentado estiver em ramos pequenos e/ou distais, 
ou em vasos previamente ocluídos, não há necessidade de 
retirá-lo.3,4 Porém, a retenção do fragmento no lúmen co-
ronariano pode predispor à injúria endotelial e deposição 
plaquetária, ao risco de trombose aguda e à embolização in-
tracoronariana ou sistêmica, com necessidade de revascu-
larização miocárdica de emergência e até mesmo causando 
óbito.8 Portanto, não se recomenda conduta conservadora 
quando há contraindicação para anticoagulação e/ou tera-
pia antiplaquetária.9

Os métodos para remoção percutânea incluem fios-guia 
em laço, fios-guia paralelos, armadilhas de laço feitas com 
fio, dispositivo em balão ou sepultamento do fragmento. No 
caso da tentativa com fios-guia paralelos, tenta-se retirar o 
fragmento com movimentos de rotação de dois ou três fios 
que aprisionam a porção fragmentada. Já o sepultamento 
consiste no implante do stent sobre o fragmento retido.2,4,9 

No caso relatado, apesar de não haver contraindica-
ção para terapia antitrombótica, optou-se pela retirada 
percutânea do fragmento, uma vez que este estava locali-
zado na região proximal da artéria descendente anterior, 
local que, se ocorrer trombose, confere ao paciente elevada 
morbimortalidade. Com o sucesso da retirada, evitaram-se 
também os riscos inerentes à anticoagulação e à antiagre-
gação plaquetária prolongada. A opção pela retirada tardia 
com material específico (fio-guia em laço) levou em consi-
deração as baixas taxas de sucesso relatadas na literatura 
com fios-guia paralelos, e não foi considerada a opção de 
sepultamento com stent, por tratar-se de vaso sem doença 
aterosclerótica significativa. 

O momento ideal para a retirada do fragmento é logo 
que se identifica a ruptura do fio.4 Neste caso, o paciente 

foi submetido à remoção tardia devido à inexistência de 
material específico no hospital e à falha nas tentativas de 
retirada com os materiais disponíveis. Nos casos cuja me-
lhor conduta seja a retirada do fragmento e não se obtém 
sucesso pela via percutânea, naqueles com isquemia persis-
tente e nos quais se observa protusão do fio-guia na aorta 
ascedente, recomenda-se abordagem cirúrgica.2,9

A ruptura e o aprisionamento do fio-guia são compli-
cações comuns e requerem abordagem individualizada, de 
acordo com as condições clínicas e hemodinâmicas do pa-
ciente e do local de aprisionamento do fragmento.5 Neste 
caso, destaca-se a ausência de evento tromboembólico du rante 
o período em que o paciente permaneceu com o fragmento 
retido, fato atribuído à anticoagulação e à dupla antiagrega-
ção plaquetária, com o subsequente sucesso da retirada do 
fragmento com o uso do fio-guia em laço.
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