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RESUMO – Introdução: Lesões em bifurcações continuam sendo um desafio e pouco se sabe das 
características e dos resultados da intervenção coronária percutânea ao longo da última década 
com a utilização crescente dos stents farmacológicos. O objetivo deste estudo foi identificar o 
perfil do paciente e os desfechos hospitalares, bem como os preditores independentes de morte 
hospitalar, ao longo do tempo. Métodos: Estudo observacional, retrospectivo que avaliou pacientes 
submetidos à intervenção coronária percutânea em bifurcações entre 2006 e 2016. Os pacientes 
foram divididos em três grupos: 2006-2008 (Grupo 1), 2009-2011 (Grupo 2) e 2012-2016 (Grupo 3). 
A análise de regressão logística múltipla buscou identificar preditores independentes de óbito 
hospitalar. Resultados: Foram incluídos 36.608 pacientes, sendo que pacientes do Grupo 3 eram 
mais idosos, com maior número de comorbidades, quadros clínicos mais estáveis e lesões tratadas 
com stents de menor calibre e mais longos. O sucesso do procedimento foi maior (96,1% vs. 97,4% vs. 
98,1%; p<0,0001) e a mortalidade menor (1,2% vs. 0,7% vs. 0,6%; p<0,0001) no grupo tratado mais 
recentemente. Na análise de regressão logística múltipla, sexo feminino, lesões envolvendo tronco de 
coronária esquerda, intervenção coronária percutânea primária, intervenção coronária percutânea 
de resgate, procedimentos efetivados entre 2006-2008 e uso de inibidores de glicoproteína IIb/IIIa 
foram variáveis independentemente associadas à mortalidade hospitalar. Conclusão: Sexo feminino, 
quadro clínico agudo, intervenção coronária percutânea em caráter emergencial e maior complexidade 
anatômica estiveram associados à mortalidade hospitalar em pacientes submetidos ao tratamento de 
bifurcações coronárias. Avanços no tratamento contemporâneo possivelmente contribuíram para a 
melhora evolutiva nesse perfil de pacientes. 

Descritores: Intervenção coronária percutânea; Procedimentos endovasculares; Mortalidade hospitalar

ABSTRACT – Background: Bifurcation lesions remain a challenge and little is known about the 
characteristics and outcomes of percutaneous coronary intervention over the last decade with the 
increasing use of drug-eluting stents. The objective of this study was to identify the patient profile 
and the in-hospital outcomes as well as the predictors of in-hospital death over time. Methods: 
An observational, retrospective study that evaluated patients undergoing percutaneous coronary 
intervention for bifurcation lesions between 2006 and 2016. Patients were divided into three 
groups: 2006-2008 (Group 1), 2009-2011 (Group 2), and 2012-2016 (Group 3). We used multiple 
logistic regression analysis to identify independent predictors of in-hospital death. Results: A 
total of 36,608 patients were included, and Group 3 patients were older, with a higher number of 
comorbidities, more stable clinical presentation and lesions treated with longer stent length and 
smaller stent size. The success of the procedure was higher (96.1% vs. 97.4% vs. 98.1%; p<0.0001) 
and the mortality lower (1.2% vs. 0.7% vs. 0.6%; p<0.0001) in the most recently treated group. 
In the multiple logistic regression analysis, female sex, left main coronary artery lesions, primary 
percutaneous coronary intervention, rescue percutaneous coronary intervention, procedures 
performed between 2006-2008 and use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors were variables 
independently associated with in-hospital mortality. Conclusions: Female sex, acute clinical 
presentation, emergency percutaneous coronary intervention, and greater anatomical complexity 
were associated with in-hospital mortality in patients undergoing coronary bifurcation treatment. 
Advances in contemporary treatment possibly contributed to the clinical outcome improvement 
in these patients. 
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INTRODUÇÃO

Estenoses em bifurcações coronárias são frequentes na 
cardiologia intervencionista, representando 10 a 20% das 
intervenções coronárias percutâneas (ICP). Entretanto, 
per manecem como uma das lesões coronárias mais desa-
fiadoras em termos de sucesso e eventos cardiovasculares 
adversos precoces e, principalmente, tardios.1 Uma este-
nose situada em bifurcação é o tipo de lesão que envolve 
um ramo principal, geralmente mais calibroso, e um ramo 
lateral, mais fino. As chamadas bifurcações verdadeiras são 
aquelas nas quais tanto o ramo principal, quanto o lateral 
são acometidos por doença aterosclerótica obstrutiva, en-
quanto as falsas ou pseudoverdadeiras são aquelas sem es-
tenoses no ramo lateral.2 

Algumas classificações são utilizadas para definição da 
melhor estratégia a ser empregada no procedimento, sen-
do a de Medina muito utilizada na prática contemporânea.3 
O tratamento ótimo das bifurcações, notadamente quanto 
à técnica a ser adotada, tem sido motivo de debate ao lon-
go dos anos e ainda não está completamente estabelecido, 
tendo sofrido importantes modificações.4 O entendimento 
das relações anatômicas e funcionais das bifurcações coro-
nárias acometidas por aterosclerose é necessário para a 
compreensão da distribuição da placa de ateroma, assim 
como da restauração da estrutura e da função após a ICP.5 

O diâmetro e a extensão do ramo lateral, que estimam a 
quantidade de miocárdio em risco, fazem parte dos crité-
rios de definição da estratégia de tratamento percutâneo. 
No entanto, a significância funcional do ramo não deve ser 
baseada apenas nesses aspectos, mas também no diâmetro 
do vaso principal, que estima a distribuição do fluxo sanguí-
neo e a massa do miocárdio envolvida.5,6 

Atualmente, o implante de stent no vaso principal e 
balão no ramo lateral, quando necessário (técnica de stent 
provisional), tem sido a estratégia recomendada na maioria 
dos procedimentos. Quando da ausência de estenose grave, 
ou presença de calcificações ou angulações desfavoráveis, 
pode-se não abordar o ramo lateral e, após o implante do 
stent no ramo principal, reavalia-se a necessidade ou não de 
abordagem. Com a técnica de stent provisional, o diâmetro 
do stent é baseado na referência distal do vaso principal. 
Após o implante do stent, realiza-se a técnica de otimiza-
ção proximal do vaso. Em seguida, pode-se realizar o kissing 
balloon. Na técnica de duplo stent, avalia-se o ângulo de ori-
gem do ramo lateral, sendo que, quando <70°, preconiza-se 
a técnica de culotte ou double-kissing crush (DK crush). Em 
casos nos quais o ângulo é ≥70°, utiliza-se a técnica T ou  
T com pequena protrusão (TAP). Em implante de dois 
stents, o kissing balloon final é obrigatório, seguido de oti-
mização proximal.7

O conhecimento das características clínicas e angiográ-
ficas dos pacientes submetidos à ICP em estenoses de bi-
furcações, assim como dos resultados hospitalares de um 
grande registro nacional, pode contribuir para o aperfeiço-
amento das estratégias de manejo, revelando parte da reali-
dade da ICP no nosso meio.

O objetivo deste estudo foi identificar o perfil e os desfe-
chos hospitalares, bem como os preditores independentes 
de mortalidade hospitalar, ao longo do tempo, de pacientes 
com lesões em bifurcações submetidos à intervenção coro-
nária percutânea.

MÉTODOS

Este foi um estudo realizado a partir de dados de um re-
gistro nacional de ICP. É um estudo observacional, retros-
pectivo e analítico, que avaliou pacientes submetidos à ICP de 
estenoses em bifurcações entre 2006 e 2016. Estas informações 
foram extraídas do registro da Central Nacional de Interven-
ções Cardiovasculares (CENIC; http://www.corehemo.net/), 
pertencente à Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista (SBHCI), construído por meio 
da contribuição espontânea dos associados desta entidade. 
Centros de todas as regiões participam inserindo dados de 
pacientes. Um questionário eletrônico estruturado foi de-
senvolvido pela SBHCI para a coleta de dados, contemplan-
do perfis clínicos, angiográficos e dos procedimentos, bem 
como de eventos cardiovasculares na fase hospitalar.

Foram considerados eventos cardiovasculares adversos 
maiores (ECAM), óbito, infarto agudo do miocárdio (IAM) e 
revascularização cirúrgica do miocárdio (RM). A taxa de ECAM 
foi considerada desfecho primário combinado, sendo analisa-
do cada componente isoladamente como desfecho secundário. 
A definição das estratégias de tratamento da ICP ficou a crité-
rio dos profissionais que realizaram os procedimentos. 

Os pacientes foram divididos em três grupos de acor-
do com a época em que foram submetidos ao tratamento 
per cutâneo: 2006-2008 (Grupo 1), 2009-2011 (Grupo 2) e 
2012-2016 (Grupo 3).

As variáveis categóricas foram apresentadas como fre-
quência absoluta e porcentuais, enquanto as numéricas como 
média e desvio padrão, por serem normais de acordo com teste 
de Shapiro-Wilk. Para a comparação das variáveis categóricas, 
foi utilizado o teste do qui-quadrado. Quando necessário, uti-
lizou-se o teste da razão de verossimilhança. Para a compara-
ção das variáveis contínuas, foi utilizada a análise de variância 
(ANOVA). Para as comparações múltiplas, utilizou-se a corre-
ção de Bonferroni. Para verificar a influência de variáveis de 
interesse em relação à mortalidade, foi utilizado o modelo de 
regressão logística simples e múltipla. Para todas as análises, 
considerou-se nível de significância de 5% (valor de p<0,05).

Este estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa do Hospital Leforte, localizado em São Paulo 
(SP), sob CAEE  07804919.5.0000.5485.

RESULTADOS

No período do estudo, foram coletados dados de 176.780 
pacientes, sendo realizados 191.127 procedimentos em 
255.222 vasos. Na amostra final, foram incluídos 36.608 
pacientes com estenoses coronárias em bifurcações, sendo 
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realizados 37.878 procedimentos (média de 1,03 procedi-
mento por paciente), sendo implantados 45.865 stents.

A comparação das características clínicas dos pacien-
tes entre os Grupos 1, 2 e 3 apontou, respectivamente, 
pre valência de hipertensos de 82,0% vs. 81,1% vs. 71,6% 
(p<0,0001), dislipidêmicos de 62,1% vs. 63,1% vs. 52,8% 
(p<0,0001), tabagistas de 28,4% vs. 25,3% vs. 20,3% 
(p<0,0001) e revascularização prévia do miocárdio de 6,7% 
vs. 6,5% vs. 5,1% (p<0,0001). A tabela 1 apresenta ca  rac-
terísticas clínicas da população. 

Quanto às características angiográficas, as análises 
com pa rativas entre os grupos demonstraram prevalên-
cia de acometimento triarterial de 16,5% vs. 16,3% vs. 
13,5% (p<0,001) e biarterial de 31,0% vs. 33,8% vs. 27,5% 
(p<0,0001), lesões com trombos de 19,1% vs. 19,7% vs. 15,3% 
(p<0,0001), lesões longas (≥20mm) de 35,6% vs. 31,2% vs. 
27,4% (p<0,0001), lesões calcificadas de 33,8% vs. 33,4% 
vs. 29,9% (p<0,0001) e oclusões de 16,5% vs. 15,2% vs. 
14,3% (p<0,0001). As tabelas 2 e 3 apresentam compara-
ções das características angiográficas e relacionadas aos 
procedimentos. 

A tabela 4 demonstra a análise comparativa do desfecho 
combinado ECAM, bem como de ocorrência de óbito, IAM 
e RM na fase hospitalar. Os resultados da análise de re-
gressão logística simples são apresentados na tabela 5. Na 
análise de regressão logística múltipla, tendo como variável 
dependente o óbito, as variáveis idade, sexo feminino, hi-
pertensão arterial sistêmica, coronariopatia multiarterial, 
quadro clínico agudo, procedimentos emergenciais, proce-
dimentos efetivados entre 2006-2008 e uso de inibidores 
de glicoproteína IIb/IIIa estiveram independentemente  
associadas à mortalidade hospitalar (Tabela 6).

DISCUSSÃO

Neste estudo, os pacientes tratados com ICP em esteno-
ses de bifurcações entre os anos de 2012 e 2016 tiveram me-
nor prevalência de hipertensão arterial, dislipidemia, taba-
gismo e RM, porém apresentavam maior ocorrência de IAM 
e ICP prévios, angina pectoris e classe funcional Killip 1. 
Foram observados ainda menor média de idades, menos 
uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, maior porcentual 
de disfunção do ventrículo esquerdo, uso de dispositivos 
para aspiração de trombos e implante de stents farmaco-
lógicos. A ocorrência hospitalar de óbito, IAM e ECAM foi 
menor nos pacientes tratados no Grupo 3. Embora tenha 
havido redução de até 50% nesses eventos, em números 
absolutos a redução foi inferior a 1%.

Pacientes submetidos à ICP de bifurcações demonstram 
prevalência de comorbidades de 25 a 34% para diabetes 
melito, 55 a 89% para hipertensão, 62 a 82% para dislipi-
demia e 4 a 40% para infarto prévio.8,9 O perfil clínico dos 
pacientes do nosso estudo foi semelhante ao da literatura, 
revelando que pacientes com estenoses de bifurcações são 
de alto risco para ECAM, independentemente da estratégia 
de tratamento.

O perfil clínico dos pacientes foi mais grave no Grupo 
3, refletindo a prática atual da cardiologia intervencionista 
amparada pelo avanço do conhecimento e das técnicas de 
tratamento.2,7 Lesões de bifurcação são consideradas com-
plexas, e a análise angiográfica tem revelado presença de cal-
cificações, doença aterosclerótica grave em ramos laterais, 
ângulos de origem de ramos desfavoráveis, maior extensão 
e gravidade da doença arterial coronariana.7-10 Concordante 
com estes dados, a angiografia coronária dos pacientes do 
nosso estudo mostrou a complexidade das estenoses das 

Tabela 1. Características clínicas

Característica Grupo 1
(n=12.724 pacientes)

Grupo 2
(n=12.824 pacientes)

Grupo 3
(n=11.060 pacientes) Valor de p

Idade, anos 62,2±11,4 62,9±11,5 63,0±11,4 <0,0001

Sexo masculino 8.457 (66,5) 8.550 (66,7) 7.467 (67,5) 0,199

Diabetes melito 2.868 (22,5) 2.710 (22,2) 2.314 (23,2) 0,239

IAM prévio 2.332 (18,3) 2.013 (16,5) 2.689 (27,0) <0,0001

ICP prévia 2.365 (18,6) 2.273 (17,7) 2.970 (26,9) <0,0001

Quadro clínico <0,0001

Angina estável 5.255 (41,3) 4.972 (38,8) 4.914 (44,4)

Isquemia silenciosa 979 (7,7) 1.171 (9,1) 888 (8,0)

IAM 2.799 (22,0) 2.699 (21,0) 1.808 (16,3)

SCASST 3.691 (29,0) 3.982 (31,1) 3.450 (31,2)

Killip <0,0001

1 1.994 (71,2) 2.039 (75,6) 1.396 (77,2)

2 497 (17,8) 403 (14,9) 250 (13,8)

3 156 (5,6) 95 (3,5) 65 (3,6)

4 152 (5,4) 161 (6,0) 97 (5,4)

Resultados expressos por média ± desvio padrão ou n (%). IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; SCASST: síndrome coronária aguda sem 
supradesnivelamento do segmento ST.
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bifurcações tratadas. Embora a ocorrência de lesões trom-
bóticas, calcificadas, tenha diminuído no último período de 
tempo avaliado, outras características foram notadas, como 
prevalência de fluxo Thrombolysis in Myocardial Infarction 
(TIMI) 0/1, e o comprimento médio dos stents foi maior, 

enquanto seu diâmetro médio foi menor, corroborando a 
complexidade das lesões.

A literatura não apresenta de forma consistente as prin-
cipais variáveis preditoras de mortalidade hospitalar após 
ICP em bifurcações. Nosso estudo procurou trazer o tema 

Tabela 3. Caraterísticas dos procedimentos

Caraterística

Grupo 1
(n=12.724 pacientes/ 

n=13.192 procedimentos/ 
n=15.496 stents)

Grupo 2
(n=12.824 pacientes/ 

n=13.286 procedimentos/ 
n=16.281 stents)

Grupo 3
(n=11.060 pacientes/ 

n=11.400 procedimentos/ 
n=14.088 stents)

Valor de p

Vasos tratados/paciente 1,2±0,5 1,3±0,5 1,2±0,5 <0,0001

Uso de stent 12.202 (95,9) 12.435 (97,0) 10.782 (97,5) <0,0001

Relação stent/paciente 1,3±0,6 1,3±0,6 1,3±0,6 0,414

Stents farmacológicos 3.264 (21,1) 4.915 (30,2) 5.918 (42,0) <0,0001

Diâmetro dos stents, mm 3,01±0,44 3,01±0,46 2,95±0,49 <0,0001

Comprimento dos stents, mm 19,9 (7) 20,1 (7,3) 20,4 (7,9) <0,0001

Tipos de intervenção     <0,0001

ICP primária 1.611 (12,2) 1.695 (12,8) 1.081 (9,5)

ICP de resgate 248 (1,9) 65 (0,5) 65 (0,6)  

Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa 1.174 (8,9) 543 (4,1) 245 (2,1) <0,0001

Tromboaspiração 32 (0,2) 123 (0,8) 717 (5,1) <0,0001

TIMI pós     <0,0001

0/1 596 (3,8) 433 (2,7) 1.515 (10,8)

2/3 14.890 (96,2) 15.835 (97,3) 12.570 (89,2)  

Grau de estenose     

Pré 87 (13,1) 87 (12,6) 87,6 (13,9) 0,0001

Pós 2,5 (10,5) 3,2 (9,2) 7,2 (7,8) <0,0001

Sucesso do procedimento 12.674 (96,1) 12.944 (97,4) 11.182 (98,1) <0,0001

Resultados expressos por média ± desvio padrão ou n (%). ICP: Intervenção coronária percutânea; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction. 

Tabela 2. Características angiográficas

Característica

Grupo 1
 (n=13.192 

procedimentos/ 
n=15.816 vasos)

Grupo 2 
(n=13.286 

procedimentos/ 
n=16.077 vasos)

Grupo 3
(n=11.400 

procedimentos/ 
n=13.465 vasos)

Valor de p

Extensão da doença coronária <0,001

Uniarterial 6.749 (52,1) 6.494 (49,8) 6.510 (58,9)

TCE 47 (0,4) 15 (0,1) 6 (0,1)

Multiarterial + TCE 0 (0,0) 2 (0,03) 7 (0,1)

Vasos tratados <0,0001

CD 2.672 (16,9) 3.058 (19,0) 2.459 (18,3)

Cx 3.439 (21,7) 3.423 (21,3) 3.003 (22,3)

DA 9.352 (59,1) 9.204 (57,2) 7.601 (56,5)

Enxerto venoso 139 (0,9) 116 (0,7) 107 (0,8)

TCE 214 (1,4) 276 (1,7) 295 (2,2)

Lesões tipo B2/C 12.431 (78,6) 13.247 (82,4) 12.239 (90,9) 0,414

Fluxo TIMI pré <0,0001

0/1 3.276 (20,7) 3.136 (19,5) 3.315 (24,6)

2/3 12.540 (79,3) 12.941 (80,5) 10.150 (75,4)

Disfunção ventricular esquerda 6.043 (53,1) 5.221 (53,5) 3.988 (46,3) <0,0001

Circulação colateral 1.863 (14,3) 1.172 (14,7) 1.239 (15,4) 0,083

Resultados expressos por n (%). TCE: tronco de coronária esquerda; CD: artéria coronária direita; Cx: artéria circunflexa; DA: artéria descendente anterior; TIMI: Thrombolysis in 
Myocardial Infarction. 
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Tabela 4. Desfechos clínicos na fase hospitalar

Desfecho Grupo 1  
(n=12.724 pacientes)

Grupo 2  
(n=12.824 pacientes)

Grupo 3  
(n=11.060 pacientes) Valor de p

IAM 50 (0,4) 13 (0,1) 14 (0,1) <0,0001
RM emergência 0 11 (0,09) 4 (0,04) 0,235
Óbito 154 (1,2) 90 (0,7) 67 (0,6) <0,0001
ECAM 193 (1,5) 110 (0,9) 79 (0,7) <0,0001

Resultados expressos por n (%). IAM: infarto agudo do miocárdio; RM: revascularização cirúrgica do miocárdio; ECAM: eventos cardiovasculares adversos maiores.

Tabela 6. Regressão logística múltipla (variável dependente óbito hospitalar)
Estimativa Valor de p RC IC95%

Constante   
Grupo 2 vs. Grupo 1 -0,43 0,0021 0,65 0,49-0,86
Grupo 3 vs. Grupo 1 -0,57 0,0008 0,57 0,41-0,79
Sexo, feminino vs. masculino 0,26 0,0409 1,30 1,01-1,66
IAM prévio, sim vs. não 0,54 0,0003 1,72 1,28-2,32

Extensão da doença coronária, multiarterial + TCE vs. uniarterial 3,16 0,9997 23,58 0,04-15.343,18
Extensão da doença coronária, TCE vs. uniarterial 3,17 <0,0001 23,85 9,79-58,08
Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, sim vs. não 0,72 <0,0001 2,06 1,52-2,79
Quadro clínico, angina vs. IAM -1,95 <0,0001 0,14 0,07-0,27
Quadro clínico, isquemia silenciosa vs. IAM -1,30 0,0053 0,27 0,11-0,68
Quadro clínico, SCASSST vs. IAM -0,48 0,0640 0,62 0,37-1,03
Tipos de intervenção, primária vs. outros 1,38 <0,0001 3,97 2,46-6,41
Tipos de intervenção, resgate vs. outros 1,34 0,0003 3,82 1,84-7,92

RC: razão de chances; IC95%: intervalo de confiança de 95%; IAM: infarto agudo do miocárdio; TCE: tronco de coronária esquerda; SCASST: síndrome coronária aguda sem 
supradesnivelamento do segmento ST.

Tabela 5. Regressão logística simples
Estimativa Valor de p RC IC95%

Grupo 2 vs. Grupo 1 -0,50 0,0002 0,61 0,47-0,79

Grupo 3 vs. Grupo 1 -0,63 <0,0001 0,53 0,40-0,71

Idade, anos 0,06 <0,0001 1,06 1,05-1,07
Sexo, feminino vs. masculino 0,33 0,0041 1,39 1,11-1,75
Tabagismo, não vs. sim 0,01 0,9134 1,01 0,78-1,31
HAS, não vs. sim 0,05 0,6889 1,06 0,81-1,38
Dislipidemia, não vs. sim 0,21 0,0719 1,23 0,98-1,54
Diabetes melito, sim vs. não 0,35 0,0067 1,42 1,10-1,83
IAM prévio, sim vs. não 0,10 0,4926 1,10 0,83-1,46
ICP prévia, não vs. sim 0,67 0,0001 1,96 1,39-2,77
RM prévia, não vs. sim 0,19 0,4684 1,21 0,73-2,00
Quadro clínico, angina vs. IAM -3,10 <0,0001 0,05 0,03-0,07
Quadro clínico, isquemia silenciosa vs. IAM -2,65 <0,0001 0,07 0,03-0,16
Quadro clínico, SCASST vs. IAM -1,53 <0,0001 0,22 0,17-0,28
Killip, 1 vs. 4 -4,01 <0,0001 0,02 0,01-0,03
Killip, 2 vs. 4 -2,88 <0,0001 0,06 0,04-0,09
Killip, 3 vs. 4 -1,19 <0,0001 0,30 0,20-0,46
Extensão da doença coronária, biarterial vs uniarterial 0,73 <0,0001 2,08 1,53-2,82
Extensão da doença coronária, triarterial vs uniarterial 1,84 <0,0001 6,29 4,74-8,35
Extensão da doença coronária, multiarterial + TCE vs. uniarterial 2,07 0,9995 7,89 0,01-4304,60
Extensão da doença coronária, TCE vs. uniarterial 3,75 <0,0001 42,62 19,46-93,33
Disfunção ventricular esquerda, sim vs. não 2,43 <0,0001 11,32 6,79-18,86
Circulação colateral, sim vs. não 0,91 <0,0001 2,48 1,90-3,23
Tipos de intervenção, primária vs. outros 2,42 <0,0001 11,19 8,86-14,14

Tipos de intervenção, resgate vs. outros 2,24 <0,0001 9,40 5,25-16,81

Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, sim vs. não 1,66 <0,0001 5,24 4,00-6,87
RC: razão de chances; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; 
RM: revascularização cirúrgica do miocárdio; SCASST: síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST; TCE: tronco de coronária esquerda.
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para debate. Observamos que, exceto pela localização da 
estenose no terço distal do tronco da coronária esquerda 
(TCE), nenhum outro preditor independente angiográfico 
foi determinante de mau prognóstico. A estenose de bifur-
cação do TCE é diferente das demais, sendo que, para seu 
tra tamento, existem recomendações específicas, como, por 
exemplo, o estímulo ao uso de imagem intravascular.7

Na prática atual, os resultados hospitalares de sucesso e 
a ocorrência de ECAM são satisfatórios. A taxa de sucesso 
da ICP em bifurcações é superior a 90% e de eventos car-
diovasculares não ultrapassa 2%. A prevalência de óbito 
não atinge 1%.11,12 Esses números são semelhantes aos re-
sultados do nosso estudo. Dessa forma, as limitações das 
diversas estratégias de tratamento da ICP em bifurcações 
não estão relacionadas aos resultados precoces, mas aos 
tardios.13,14 Entretanto, é possível que alguns subgrupos de 
pacientes e de estenoses de bifurcação tenham risco mais 
elevado de morte hospitalar, e que devamos considerar me-
lhora da abordagem técnica e de manejo desses pacientes.

Os stents farmacológicos têm demonstrado superiori da-
de frente aos não farmacológicos, mas ainda há neces si-
dades não atendidas nesse cenário.8,15 Os resultados tardios 
ainda precisam melhorar e, nesse sentido, existem algumas 
estratégias de tratamento, que dependem das característi-
cas individuais de cada paciente e têm por objetivo a redu-
ção de ECAM tardios.16,17 As técnicas mais utilizadas para a 
ICP em bifurcações são stent provisional, culotte, mini-crush, 
step-crush, DK crush, técnica T, TAP, V-stenting e simultaneous 
kissing stents.7,18,19 Recomendações atuais sugerem o uso das 
técnicas T, TAP, DK crush ou culotte como preferidas. 

Stents dedicados, ou seja, desenhados especificamente 
para o tratamento de bifurcações também já foram ou estão 
sendo avaliados em estudos clínicos. Alguns deles apresen-
taram resultados promissores e, para muitos investigadores, 
podem representar o dispositivo de escolha para tratamento 
futuro de estenoses de bifurcações.20-23 Embora existam estu-
dos promissores sobre o papel da ultrassonografia intravas-
cular, da tomografia de coerência óptica e da reserva de fluxo 
fracionada no contexto de tratamento percutâneo de bifur-
cações, essas modalidades ainda não foram incorporadas de 
forma rotineira à pratica clínica.24

As principais limitações do estudo foram sua natureza 
retrospectiva, a inclusão de pacientes condicionada à deci-
são do operador, com potencial viés de seleção, a não iden-
tificação das técnicas de ICP utilizadas e a farmacoterapia 
adjunta em uso pelos pacientes.

CONCLUSÃO

Os preditores independentes de mortalidade hospitalar 
em pacientes submetidos ao tratamento percutâneo de bi-
furcações na CENIC foram envolvimento de tronco de coro-
nária esquerda, idade, hipertensão arterial, sexo feminino, 
infarto agudo do miocárdio prévio, utilização de inibidor da 
glicoproteína IIb/IIIa, coronariopatia multiarterial e proce-
dimentos emergenciais. Avanços no tratamento contempo-

râneo contribuíram para a melhora evolutiva nesse perfil 
de pacientes.
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