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RESUMO – Descrevemos o caso de um paciente com múltiplas comorbidades, que seria submetido 
à intervenção coronária percutânea guiada por tomografia de coerência óptica intracoronariana e, de 
acordo com as imagens obtidas, pudemos observar o mecanismo de reestenose, a anatomia da lesão e 
o planejamento do procedimento de forma otimizada. Optamos por estratégia de ressecção tecidual 
de hiperplasia neointimal com aterectomia a laser, com ótimo resultado e sucesso do procedimento. 

Palavras-chave: Estenose coronária; Recidiva; Aterectomia; Laser; Angina estável; Tomografia por 
coerência óptica

ABSTRACT – We describe the case of a patient with multiple comorbidities scheduled to undergo 
intracoronary optical coherence tomography-guided percutaneous coronary intervention. Based on 
the images acquired, it was possible to observe the mechanism of restenosis and the anatomy of 
the lesion, and to optimize planning of the procedure. Our strategy was to resect the neointimal 
hyperplastic tissue using laser atherectomy, with great results and a successful procedure. 

Keywords: Coronary stenosis; Recurrence; Atherectomy; Lasers; Angina, stable; Tomography, optical 
coherence

INTRODUÇÃO

A aterectomia coronária com Excimer Laser (ELCA) é um procedimento adjuvante 
à intervenção coronária percutânea (ICP), com o intuito de preparar a lesão coronária 
de forma adequada para permitir o implante otimizado do stent.1 Consiste em forma 
eficaz de aterectomia para lesões coronárias complexas2,3 e vem ganhando espaço no 
tratamento de lesões que necessitam de ablação apropriada, como nos casos de reeste-
nose intra-stent e de oclusão coronária crônica.2,4

Descrevemos um caso de ICP guiada por tomografia de coerência óptica intracoro-
nariana (OCT) e a estratégia de tratamento por aterectomia a laser.

CASO CLÍNICO

Paciente do sexo masculino, 70 anos, raça branca, com múltiplos antecedentes pes-
soais, incluindo hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia, ex-tabagista, hipotiroi-
dismo, miocardiopatia isquêmica. Já submetido há 2 anos a tratamento de insuficiên-
cia mitral isquêmica grave com dispositivo MitraClip® associado à ICP de terço distal 
de tronco de coronária esquerda (TCE)/terço proximal de artéria descendente ante-
rior (ADA) com aterectomia rotacional (Rotablator™, Boston Scientific) e implante  
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de stent farmacológico. Internado eletivamente para trata-
mento de lesão coronariana por angina estável CCS 3 há 6 
meses, já com medicação otimizada. Ressonância magné-
tica cardíaca evidenciou ausência de viabilidade em parede 
lateral, porém viabilidade em parede anterior.

Cinecoronariografia
Paciente submetido à cinecoronariografia eletiva, que evi-

denciou TCE/ADA com lesão reestenótica importante de 95% 
intra-stent (Figura 1); oclusão crônica de artéria circunflexa 
(Cx), já apresentada há 2 anos; presença de circulação colateral 
grau 3 bem desenvolvida para Cx; e artéria coronária direita 
com calcificação e sem lesões obstrutivas significativas.

Procedimento
Caso discutido com o Heart Team, por tratar-se de pa-

ciente com elevado risco cirúrgico. Optou-se por tratamen-
to eletivo percutâneo da lesão. Procedimento realizado via 
artéria femoral direita. Inicialmente realizados pré-implante 
de dispositivo ProGlide® (Abbott) 8F, administração de he-
parina não fracionada 100UI/kg e cateterização do TCE com 
cateter EBU 3,5 8F. Foram passados um guia RunThrough® 
(Terumo) 0,014” em ADA e um cateter de OCT, sem neces-
sidade de pré-dilatação da lesão, com aquisição de imagens 
nítidas, apesar da severidade da lesão, que poderia dificul-
tar sua realização. Observou-se, em TCE/ADA, presença de 
grande quantidade de tecido fibrótico intra-stent, com me-
didas de diâmetro médio do stent 2,75mm em relação ao 
diâmetro médio de referência distal de 2,73mm e diâmetro 
médio de referência proximal de 3,62mm (Figura 2). 

A OCT foi especialmente importante para a determina-
ção do mecanismo de reestenose, da anatomia da lesão e do 
planejamento do procedimento. Observou-se hiperplasia 
neointimal excessiva, associada à extensa calcificação coro-
nariana, com possibilidade de insucesso na tentativa de 
compactação dessa intensa proliferação de tecido fibrótico 
intra-stent utilizando-se somente pré-dilatação com cate-
ter-balão. Com isso, planejou-se uma ressecção neointimal 
apropriada da placa por aterectomia a laser.

Foi realizada infusão intracoronária contínua de solu-
ção salina e aterectomia a laser com dispositivo ELCA Coro-
nary Laser® 2,0mm, frequência 60Hz, fluence 40, com foto-
ablação significativa da hiperplasia neointimal e aumento 
expressivo da área luminal (Figura 3). 

Figura 1. Tronco de coronária esquerda/artéria descendente ante-
rior com lesão reestenótica importante de 95% intra-stent (seta).

Figura 2. Tronco de coronária esquerda/artéria descendente anterior com presença de grande quantidade de tecido fibrótico intra-stent, 
com medidas de diâmetro médio do stent 2,75mm (B) em relação ao diâmetro médio de referência distal de 2,73mm (A) e diâmetro 
médio de referência proximal de 3,62mm (C).
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A partir do resultado satisfatório da aterectomia a la-
ser, foram feitos implante de stent farmacológico XIENCE 
Sierra® (Abbott) 3,5x15mm, liberado a 10atm, e pós-dila-
tação do stent com balão não complacente NC Euphora® 
(Medtronic) 3,5x8mm a 30atm, com sucesso (Figura 4), 
com medidas de diâmetro médio do stent 3,47mm, em  

relação ao diâmetro médio de referência distal de 3,42mm 
e diâmetro médio de referência proximal de 3,63mm, por-
tanto, com ótima expansão e resultado satisfatório. 

Houve ganho luminal significativo por três diferentes 
mecanismos: ablação da hiperplasia neointimal com ganho 
de área luminal de 3,08mm²; expansão do stent prévio 

Figura 4. Resultado satisfatório após aterectomia a laser e implante de stent farmacológico por tomografia de coerência óptica (A, B e C) 
e angiografia demonstrando ótimo resultado (D).
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Figura 3. Aterectomia a laser com dispositivo ELCA Coronary Laser® e implante de stent farmacológico com corte transversal da mesma 
região da área luminal mínima. (A) Hiperplasia neointimal. (B) Aspecto da lesão após aplicação do laser. (C) Aspecto final da lesão após o 
implante do stent. (D) Dispositivo gerador de laser. (E) Cateter de ELCA. (F) Figura ilustrativa da ação do cateter de ELCA sobre a lesão 
coronária. (G) Foto do cateter de ELCA com formação de bolha de vapor em sua ponta.
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resultando em ganho de área luminal de 4,99mm²; e com-
pressão da hiperplasia neointimal residual com ganho de 
área luminal de 1,71mm².

Foi feito reparo final da artéria femoral com o dispositi-
vo pré-implantado. Paciente recebeu alta hospitalar no dia 
seguinte.

DISCUSSÃO

A ELCA consiste em terapia adjuvante à ICP, na qual as 
técnicas usuais falham devido à impossibilidade de atraves-
sar ou expandir a lesão.1 Sua aplicação permite a modifi-
cação molecular da região intimal do vaso, alterando sua 
estrutura física e possibilitando o avanço dos dispositivos 
para o leito distal. Assim, trata-se de uma forma eficaz de 
aterectomia para lesões coronárias complexas.2,3

A utilização da aterectomia a laser não é recente, e já ti-
nha sido amplamente utilizada na década de 1980 como in-
tervenção exclusiva no tratamento de lesões coronárias.5,6 
Entretanto, esse tipo de aterectomia foi drasticamente re-
duzido na década de 1990 pelas altas taxas de reestenose, 
variando entre 48 e 57%, uma vez que essa técnica era apli-
cada isoladamente, sem a utilização de stents.7-9

Já nos últimos anos, a aterectomia a laser ganhou es-
paço novamente, sobretudo no tratamento de lesões que 
necessitam de ablação apropriada, como nos casos de 
reestenose intra-stent e de oclusão coronária crônica.2,4 
Vários fatores colaboraram para essa retomada da utili-
zação da aterectomia a laser, pelos quais destacamos os 
principais:3 grande evolução tecnológica dos dispositivos 
e cateteres de aplicação do laser, tanto em relação ao tipo 
de laser aplicado (atualmente utiliza-se o Excimer Laser), 
quanto ao menor tamanho e ao melhor dispositivo de en-
trega, proporcionando a abordagem de lesões inacessíveis 
antigamente; o uso do laser não mais como terapia-alvo 
isolada, mas adjuvante ao implante de dispositivos mais 
modernos e com menor incidência de reestenose, como 
stents farmacológicos de nova geração e plataformas ab-
sorvíveis; maior conhecimento sobre os mecanismos e as 
propriedades da aterectomia a laser, portanto com sua uti-
lização em lesões que necessitam de ressecção intimal apro-
priada, como, por exemplo, em rees tenose intra-stent e 
oclusão coronária crônica.

O conceito de “fotoablação tecidual” pela ELCA consiste 
no uso da luz para quebrar, vaporizar e remover tecidos, 
sendo mediada por três mecanismos distintos: fotoquími-
co, fototérmico e fotomecânico.1-3 A luz laser ultravioleta é 
absorvida pelo material intravascular e quebra as ligações 
de carbono-carbono (fotoquímicas). A aplicação da luz em 
alta energia eleva a temperatura da água intracelular, cau-
sando ruptura celular e gerando uma bolha de vapor na 
ponta do cateter (fototérmica). O efeito predominante da 
ELCA envolve um processo termomecânico de expansão 
rápida e implosão dessas bolhas de vapor, que rompem o 
material intravascular obstrutivo (fotomecânico). Os frag-
mentos liberados têm diâmetro <10μm, evitando a obstru-

ção microvascular, uma vez que são absorvidos pelo siste-
ma reticuloendotelial.10

A ELCA apresenta segurança e eficácia já estabelecidas, 
sobretudo para o tratamento de lesões complexas com ne-
cessidade de adequada ressecção neointimal.1-4 Entretanto, 
por ser uma técnica com uso restrito em nosso meio, tanto 
pelo elevado custo dos dispositivos de aterectomia em geral 
quanto por falta de conhecimento dos novos equipamentos 
e dos resultados favoráveis com a técnica atual, há relativa 
ausência de dados nacionais em relação à sua utilização. 

Nesse tipo de aterectomia, utiliza-se um fio-guia pa-
drão de 0,014 polegadas, sobre o qual é passado o cateter 
de ELCA 8F de diâmetro para a aplicação do laser na região 
da placa obstrutiva. Uma vez que a indicação do laser tenha 
sido definida e o cateter apropriado selecionado, a rota de 
acesso pode ser determinada. Quase todas as intervenções 
podem ser realizadas pela técnica radial, embora a entrega 
de um cateter 8F requeira cuidados específicos por essa via 
de acesso.1,2

Utiliza-se fio-guia apropriado, que mantenha bom su-
porte coaxial e, então, a ELCA pode ser realizada, empre-
gando-se sempre precauções de segurança adequadas. Após 
a realização da ELCA, procede-se, então, ao implante do 
stent, preferencialmente guiado por técnica de aquisição 
de imagem, como OCT, para que se observe se ocorreram 
ablação tecidual adequada e planejamento do implante oti-
mizado do stent. 

Atualmente, a ELCA é realizada em procedimentos que 
necessitam de ablação tecidual apropriada, como síndro-
mes coronárias agudas, trombose coronária extensa, rees-
tenose intra-stent, enxertos de veia safena, oclusões crôni-
cas, stents hipoexpandidos e lesões calcificadas.2-4,11-14 

Não há contraindicações coronarianas absolutas para 
ELCA. As principais complicações da ELCA são semelhan-
tes às encontradas em outras modalidades de aterectomia. 
Questões específicas podem surgir pela interrupção da in-
fusão contínua de solução salina ou presença de contraste 
residual, o que pode gerar calor excessivo e aumentar o ris-
co de perfuração coronariana. A ELCA não é recomendada 
para lesões com comprimentos longos subintimais, como 
observado em alguns tipos de oclusões crônicas.1,15

A principal vantagem da ELCA, em relação às outras for-
mas de aterectomia, é o sistema de entrega em um fio-guia 
padrão de 0,014 polegadas. Além disso, a técnica é relativa-
mente simples e pode ser aprendida por qualquer cardiolo-
gista intervencionista após curto período de treinamento.1 

Já a principal limitação da técnica de aterectomia a laser 
é a presença de calcificação extensa. Nesses casos, outros 
tipos de aterectomia, como, por exemplo, a rotacional, de-
vem ser utilizados. Entretanto, pode-se realizar um proce-
dimento híbrido, quando a aterectomia rotacional é neces-
sária, mas não pode ser aplicada devido à incapacidade de 
passagem do fio-guia dedicado. Nesses casos, a ELCA pode 
criar um canal para permitir a passagem desse fio-guia de-
dicado e a conclusão do caso. Essa associação é conhecida 
com técnica RASER.1,15



Aterectomia a laser e tomografia de coerência óptica intracoronariana em reestenose intra-stent

J Transcat Intervent. 2019;27:1-5

Journal of  
Transcatheter Interventions

5

No caso clínico descrito, a utilização da OCT foi espe-
cialmente importante para a determinação do mecanismo 
de reestenose, anatomia da lesão e planejamento do proce-
dimento. Observamos hiperplasia neointimal excessiva, as-
sociada à extensa calcificação coronariana, com possibilida-
de de insucesso na tentativa de compactação dessa intensa 
proliferação de tecido fibrótico intra-stent com a utilização 
de pré-dilatação com cateter-balão. 

Com isso, planejamos a realização de ressecção neointi-
mal apropriada da placa por aterectomia a laser e da mensu-
ração correta do tamanho do vaso para o implante otimizado 
do stent, com ótimo resultado. A importância dessa ablação 
deve-se não somente ao ganho luminal direto, mas também 
à diminuição da massa de hiperplasia neointimal a ser com-
primida e uma maior força radial do balão sobre o stent ante-
riormente implantado, possibilitando expansão otimizada.
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