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RESUMO – Introdução: Cresce a possibilidade de tratamento percutâneo da doença arterial coronária 
em tronco de coronária esquerda não protegido. Tal conduta é baseada em resultados favoráveis 
na literatura. O objetivo do presente estudo foi comparar o perfil demográfico e os resultados da 
intervenção coronária percutânea de pacientes com lesão em tronco de coronária esquerda. Métodos: 
Foi considerado o intervalo de 2006 a 2016, dividido entre os períodos de 2006 a 2008, 2009 a 2011 
e 2012 a 2016, com base no banco de dados da Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares 
(CENIC). Buscou-se verificar a influência de variáveis de interesse em relação à mortalidade na 
amostra. Resultados: Foram incluídos 767 pacientes. As características clínicas, angiográficas e dos 
procedimentos sofreram alterações ao longo da década analisada, com destaque para maior utilização 
de stents farmacológicos. Não houve diferença em mortalidade ou eventos cardiovasculares adversos 
maiores. Apresentação clínica aguda, disfunção ventricular esquerda, instabilidade hemodinâmica  
ou coronariopatia multiarterial foram preditores de mortalidade pela análise de regressão logística. 
Conclusão: A adoção de stents farmacológicos na abordagem do tronco de artéria coronária esquerda 
não protegido aumentou na prática contemporânea. Embora não se tenham constatado diferenças 
nas taxas de eventos cardíacos entre os períodos, verificou-se que procedimentos emergenciais em 
pacientes instáveis, com disfunção ventricular esquerda ou portadores de coronariopatia multiarterial 
permanecem como importantes preditores de mortalidade nesse cenário desafiador. 

Descritores: Doença das coronárias; Angioplastia; Stents farmacológicos; Revascularização miocárdica; 
Intervenção coronária percutânea 

ABSTRACT – Background: The opportunity for percutaneous treatment of coronary artery disease 
in unprotected left main artery has increased. This treatment possibility is based on favorable results 
in the literature. The objective of this study was to compare the demographic profile and results of 
percutaneous coronary intervention in patients with unprotected left main coronary artery lesions. 
Methods: The period from 2006 to 2016 was analyzed, divided into three intervals - 2006 to 2008, 
2009 to 2011 and 2012 to 2016, based on the database of the Central Nacional de Intervenções 
Cardiovasculares (CENIC). We verified, in the sample, the influence of variables of interest in relation 
to mortality. Results: A total of 767 patients were included. Clinical, angiographic and procedural 
characteristics changed throughout the decade analyzed, mostly regarding greater use of drug-eluting 
stents. There was no difference in mortality or major adverse cardiovascular events. Acute clinical 
presentation, left ventricular dysfunction, hemodynamic instability or multivessel coronary artery 
disease were predictors of mortality by logistic regression analysis. Conclusion: The use of drug-eluting 
stents to address the unprotected left main coronary artery has increased in contemporary practice. 
Although no differences were found in cardiac event rates among the periods, it was noted that emergency 
procedures in unstable patients, patients with left ventricular dysfunction or with multivessel coronary 
artery disease remained as important predictors of mortality in this challenging scenario.

Keywords: Coronary disease; Angioplasty; Drug-eluting stents; Myocardial revascularization; Percu-
taneous coronary intervention

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, cresce a possibilidade de tratamento da doença arterial coroná-
ria em tronco de coronária esquerda (TCE) não protegido por meio de intervenção 
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coronária percutânea (ICP), sendo tal conduta baseada em 
resultados favoráveis de ensaios clínicos randomizados e 
registros que compararam os desfechos obtidos entre a ICP 
e a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM).1-3 De 
fato, recentes diretrizes recomendam a ICP em pacientes 
com lesão em TCE e anatomia coronariana favorável, ou 
seja, na ausência de lesões difusas e complexas.4 

A CRM ainda é a opção terapêutica de escolha na abor-
dagem de TCE não protegido, em diversas situações. O 
estudo NOBLE (Nordic-Baltic-British Left Main Revasculari-
zation Study) demonstrou, em 2016, que, apesar de taxas 
semelhantes de mortalidade, o risco em 5 anos de ocorrên-
cia de eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM) 
foi maior após a ICP em comparação com a CRM.5 Ainda em 
2016, Nerlekar et al. publicaram metanálise limitada a en-
saios clínicos randomizados e não encontraram diferenças 
nos resultados de segurança clínica entre a ICP, utilizando 
stents liberadores de fármacos e a CRM, em pacientes com 
baixo risco cirúrgico. Entretanto, atestam, em suas conclu-
sões, que a CRM prevalece como estratégia de revasculari-
zação mais eficaz, uma vez que a ICP está associada a taxas 
significativamente maiores de nova revascularização e in-
farto no seguimento de longo prazo.6

A ICP parece ser equivalente à CRM em relação à mor-
talidade em pacientes com doença arterial coronária em 
TCE não protegido. Em pacientes não diabéticos com me-
nor complexidade anatômica (escore SYNTAX ≤32), a ICP é 
alternativa razoável à CRM, especialmente para lesões em 
óstio ou corpo de TCE. A CRM é preferível na presença de 
diabetes, doença coronariana multiarterial ou lesões com-
plexas (escore SYNTAX >33), incluindo o envolvimento da 
bifurcação distal.7

O objetivo do presente estudo foi comparar o perfil clí-
nico, angiográfico e os resultados de pacientes com lesão 
de TCE não protegido submetidos a procedimentos de ICP. 

MÉTODOS

O presente estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética em 
pesquisa do Hospital de Urgências de Goiânia, recebendo 
sua aprovação sob o número CAAE: 85497418.2.0000.0033. 
Para a coleta de informações, foi utlizado o banco de da-
dos da Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares  
(CENIC; http://www.corehemo.net/), órgão oficial da Socie-
dade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Interven-
cionista (SBHCI). A CENIC constitui um registro de contri-
buição voluntária, alimentado pelos centros participantes, 
autorizados para a realização de ICP. O período considerado 
nesse estudo envolveu os anos de 2006 a 2016. Na condu-
ção do estudo, foram listadas as características clínicas e 
angiográficas de pacientes com lesão de TCE não protegido 
submetidos a procedimentos de ICP. Também os procedi-
mentos intervencionistas realizados, os desfechos clínicos 
na fase hospitalar e a influência de variáveis de interesse 
no estudo em relação à mortalidade foram caracterizados.

O fluxo do vaso antes do procedimento foi definido por 
meio da graduação do grupo Thrombolysis in Myocardial 
Infarction (TIMI). Os pacientes em quadro agudo foram 
categorizados em infarto agudo do miocárdio (IAM) com 
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST) ou sín-
drome coronária aguda sem supradesnivelamento do seg-
mento ST (SCASST). Doença coronária multiarterial foi 
definida como presença de estenose ≥50% em mais de um 
vaso epicárdico principal. Lesões trombóticas foram defi-
nidas como aquelas que apresentavam imagens sugestivas 
de trombos à angiografia. Disfunção ventricular esquerda 
foi definida como a presença de fração de ejeção ventricular 
menor de 40% ao método. O sucesso do procedimento foi 
definido visualmente, compreendendo a obtenção de este-
nose residual <20%, acompanhada da ausência de ECAM, 
caracteristicamente morte (cardíaca ou não cardíaca), IAM 
ou procedimento de revascularização de urgência. Foram 
definidas como óbito todas as mortes de origem cardíaca, 
excluindo-se aquelas em que uma causa não cardíaca tenha 
sido identificada como razão do evento fatal.

Análise estatística
Foram utilizados os dados de pacientes com lesão de 

TCE não protegido submetidos à ICP no intervalo de 2006 
a 2016, cadastrados no registro CENIC, divididos nos pe-
ríodos 2006 a 2008, 2009 a 2011, e 2012 a 2016. Para a 
comparação das variáveis contínuas, foi utilizado o teste 
qui-quadrado. Quando necessário, utilizou-se o teste da ra-
zão de verossimilhança. Para a comparação das variáveis ca-
tegóricas, foi utilizada a análise de variância (ANOVA). Para 
as comparações múltiplas utilizou-se a correção de Bonfer-
roni. Para verificar a influência de variáveis de interesse em 
relação à mortalidade, foi utilizado o modelo de regressão 
logística simples, calculando-se o intervalo de confiança em 
95%. Para todas as análises, considerou-se nível de signifi-
cância de 5% (p<0,05). Utilizou-se o software Stata©, versão 
15.1 (StataCorp, Texas, EUA).

RESULTADOS

A amostra foi composta por 767 pacientes, com média 
de 1,01 procedimento por paciente, totalizando 772 inter-
venções. Foram tratados 815 vasos, sendo 770 (94,5%) com 
implante de stents (798), com relação de 1,04 stent/pacien-
te. As características basais da amostra estão apresentadas 
na tabela 1. Houve diferença significativa entre os períodos 
nas variáveis tabagismo, apresentação clínica e histórico de 
ICP prévia no intervalo de 2012 a 2016.

As características angiográficas estão expressas na ta-
bela 2. Lesões trombóticas e calcificadas foram mais fre-
quentes no período de 2006 a 2008. A tabela 3 apresenta 
as características dos procedimentos. Observam-se, no 
período de 2012 a 2016, maior proporção de vasos trata-
dos/paciente, maior média de stents/paciente, e mais uti-
lização de stents farmacológicos e dispositivos de maior 
extensão. A ICP primária foi mais reportada no período 
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Tabela 1. Características clínicas

Característica 2006-2008 
(n=181 pacientes)

2009-2011 
(n=261 pacientes)

2012-2016 
(n=325 pacientes) Valor de p

Idade, anos 66±12,2 65,8±12,7 66,8±12,5 0,590
Sexo masculino 121 (66,9) 154 (59,0) 203 (62,5) 0,246
Tabagismo 50 (27,6) 38 (14,6) 49 (15,1) 0,0004
HAS 144 (79,6) 193 (73,9) 256 (78,8) 0,273
Dislipidemia 104 (57,5) 131 (51,0) 178 (55,3) 0,368
Diabetes melito 39 (21,5) 43 (18,8) 59 (26,6) 0,133
IAM prévio 28 (15,5) 26 (11,4) 34 (15,3) 0,371
ICP prévia 31 (17,1) 40 (15,6) 79 (25,0) 0,011
Quadro clínico 0,010

Angina estável 81 (44,8) 101 (38,7) 133 (40,9)
Isquemia silenciosa 14 (7,7) 31 (11,9) 52 (16,0)
IAMCST 42 (23,2) 50 (19,2) 42 (12,9)
SCASST 44 (24,3) 79 (30,3) 98 (30,2)

Killip <0,0001
1 13 (31,0) 20 (40,0) 15 (35,7)
2 2 (4,8) 8 (16,0) 6 (14,3)
3 4 (9,5) 4 (8,0) 4 (9,5)
4 23 (54,8) 18 (36,0) 17 (40,5)

Resultados apresentados como média ± desvio padrão ou n (%). HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; 
IAMCST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; SCASST: síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST.

Tabela 2. Características angiográficas

Característica
2006-2008

(n=181 procedimentos/
n=193 vasos)

2009-2011
(n=264 procedimentos/

n=269 vasos)

2012-2016 
(n=327 procedimentos/

n=353 vasos)
Valor de p

Lesões tipo B2/C 133 (76,4) 264 (100,0) 327 (100,0) 0,141
Lesões calcificadas 58 (30,1) 71 (27,1) 60 (18,5) 0,005
Lesões trombóticas 29 (15,0) 44 (16,4) 23 (6,5) 0,0002
Lesões longas (>20mm) 23 (11,9) 28 (10,4) 31 (8,8) 0,494
Bifurcações 60 (31,1) 100 (37,2) 137 (38,8) 0,191
Oclusões totais 28 (14,5) 29 (10,8) 34 (9,7) 0,225
Fluxo TIMI pré 0,009

0/1 41 (21,2) 60 (22,3) 48 (13,6)
2/3 152 (78,8) 209 (77,7) 305 (86,4)

Disfunção ventricular esquerda 76 (55,5) 71 (55,9) 92 (60,9) 0,581
Circulação colateral 23 (13,8) 20 (15,9) 15 (9,8) 0,303

Resultados apresentados como n (%). TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

Tabela 3. Características dos procedimentos

Característica
2006-2008

(n=181 procedimentos/
n=180 stents)

2009-2011
(n=264 procedimentos/

n=268 stents)

2012-2016
(n=327 procedimentos/

n=350 stents)
Valor de p

Vasos tratados/paciente 1,1±0,2 1 ± 0,2 1,1±0,3 0,022
Uso de stent 168 (92,8) 252 (96,6) 303 (93,2) 0,145
Relação stents/paciente 1,1±0,3 1,1±0,3 1,2±0,4 0,002
Stents farmacológicos 51 (28,3) 114 (42,5) 187 (53,6) <0,0001
Diâmetro dos stents, mm 3,45±0,65 3,51±0,61 3,5±0,58 0,657
Comprimento dos stents, mm 16,2±5,9 18,7±9,2 19,1±9,4 0,001
Tipos de intervenção 0,046

ICP primária 34 (18,8) 41 (15,5) 33 (10,1)
ICP de resgate 3 (1,7) 3 (1,1) 2 (0,6)

IGP IIb/IIa 19 (10,5) 20 (7,6) 9 (2,8) 0,001
Tromboaspiração 0 (0) 2 (0,7) 2 (0,6) 0,346
TIMI pós <0,0001

0/1 32 (17,8) 17 (6,3) 11 (3,1)
2/3 148 (82,2) 251 (93,7) 339 (96,9)

Diâmetro da estenose
Pré 83,4 (15,4) 86 (39,8) 80,2 (18,0) 0,029
Pós 5,6 (17,1) 5 (16,5) 4,8 (9,4) 0,821

Sucesso do procedimento 157 (86,7) 238 (90,2) 299 (91,4) 0,239
Resultados apresentados como média ± desvio padrão ou n (%). ICP: intervenção coronária percutânea; IGP: inibidor de glicoproteína; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.



Canedo FA, et al.

J Transcat Intervent. 2019;27:1-6

Journal of  
Transcatheter Interventions

4

de 2006 a 2008, assim como a prevalência de fluxo TIMI 
pré-intervenção 0/1. 

Os desfechos clínicos na fase hospitalar são reportados 
na tabela 4. Não foi encontrada diferença significativa nos 
eventos estudados. Pela análise de regressão logística sim-
ples (Tabela 5), a apresentação clínica de IAM elevou em 18,8 
e 28,5 vezes o risco de óbito quando comparada a doença es-
tável sintomática ou isquemia silenciosa, respectivamente. 
Instabilidade hemodinâmica, coronariopatia multiarterial 
ou disfunção ventricular esquerda também configuraram va-
riáveis preditoras de mortalidade hospitalar. 

DISCUSSÃO

Em pacientes selecionados, a ICP é um método seguro 
e durável no tratamento de lesões em TCE não protegido, 
apresentando-se como alternativa à CRM, conforme cor-
roborado por metanálises que abordaram o tópico.8,9 No 
entanto, na prática atual, a CRM recebe preferência de indi-
cação das equipes assistentes. Com a atual farmacoterapia 
e os avanços nos tratamentos tanto da estratégia cirúrgica 
como percutânea, maior tempo de acompanhamento dos 
pacientes faz-se necessário para se estabelecer similaridade 
entre as técnicas.10

Tabela 4. Desfechos clínicos na fase hospitalar

Desfecho 2006-2008
(n=181 pacientes)

2009-2011
(n=261 pacientes)

2012-2016
(n=325 pacientes)

Total
(n=767 pacientes) Valor de p

IAM pós 2 (1,1) 4 (1,7) 3 (1,4) 9 (1,4) 0,857

RM emergência 0 2 (0,9) 1 (0,5) 3 (0,7) 0,810

Óbito 21 (11,6) 15 (6,6) 22 (8,9) 58 (8,8) 0,201

ECAM 21 (11,6) 20 (7,7) 24 (7,4) 65 (8,5) 0,223

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

Tabela 5. Influência de variáveis de interesse em relação à mortalidade pela regressão logística simples

Variável Estimativa Valor de p RC IC95%

2009-2011 vs. 2006-2008 -0,63 0,076 0,53 0,27-1,07

2012-2016 vs. 2006-2008 -0,30 0,353 0,74 0,39-1,39

Idade, anos -0,01 0,539 0,99 0,97-1,01

Sexo, feminino vs. masculino 0,10 0,727 1,10 0,64-1,91

Tabagismo, não vs. sim 0,16 0,656 1,18 0,58-2,39

Diabetes melito, sim vs. não -0,20 0,578 0,82 0,4-1,67

IAM prévio, sim vs. não 0,43 0,252 1,53 0,74-3,18

Angina estável vs. IAMCST -2,93 <0,0001 0,05 0,02-0,13

Isquemia silenciosa vs. IAMCST -3,35 0,001 0,04 0-0,26

SCASST vs. IAMCST -2,14 <0,0001 0,12 0,06-0,24

Killip, 1 vs. 4 -1,61 0,0006 0,20 0,08-0,5

Killip, 2 vs. 4 -2,64 0,013 0,07 0,01-0,58

Killip, 3 vs. 4 -1,10 0,125 0,33 0,08-1,36

Disfunção ventricular esquerda, sim vs. não 1,89 0,002 6,64 1,97-22,35

Circulação colateral, sim vs. não 0,40 0,368 1,49 0,63-3,55

ICP primária vs. outros 2,63 <0,0001 13,82 7,6-25,15

ICP de resgate vs. outros 1,32 0,228 3,74 0,44-31,83

IAM: infarto agudo do miocárdio; IAMCST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; SCASST: síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento 
do segmento ST; ICP: intervenção coronária percutânea.

No ensaio FREEDOM,11 que envolveu 1.900 pacientes 
diabéticos com doença multiarterial, randomizados para 
receber ICP com stents farmacológicos ou CRM, em segui-
mento médio de 3,8 anos, a taxa de IAM foi mais frequente 
em pacientes submetidos à ICP, quando comparados com a 
CRM (13,9% vs. 6,0%; p<0,001). Uma limitação importante 
está no tempo de acompanhamento, dada a durabilidade em 
longo prazo dos enxertos cirúrgicos, particularmente os não 

arteriais. Enquanto 5 anos de patência estão bem estabeleci-
dos, maior falência de enxertos venosos é constatada entre 
10 e 15 anos. Além disso, foram implantados predominan-
temente stents farmacológicos de primeira geração.12 

A otimização da revascularização do TCE é crítica, pois 
este vaso supre até 75% do miocárdio do ventrículo esquerdo. 
Diferentes estratégias podem ser utilizadas para melhorar os 
resultados da ICP em TCE não protegido. Uma delas inclui o 
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uso de stents liberadores de fármacos. Os primeiros estudos 
usavam dispositivos sabidamente propensos a maior risco de 
complicações trombóticas. O advento dos stents de nova ge-
ração liberadores de everolimus impactou positivamente na 
evolução clínica dos procedimentos, uma vez que a diferença 
absoluta em sua segurança e eficácia, em comparação com os 
anteriores, foi progressivamente mais pronunciada, à medi-
da que a complexidade das lesões aumentava (por exemplo, 
alta pontuação anatômica do escore SYNTAX).13

O registro DELTA demonstrou que a ICP para lesões 
ostiais ou no corpo do TCE foi associada a desfechos clínicos 
comparáveis àqueles observados com a CRM no seguimen-
to em longo prazo, apesar do uso de stents farmacológicos 
de primeira geração.14 Esse estudo teve taxa de mortalidade 
hospitalar inferior à que encontramos em nossa pesquisa, 
com 2,5% de mortalidade por todas as causas, enquanto 
nosso levantamento encontrou mortalidade hospitalar 
total de 8,8%. Importante aqui lembrar que grande parte 
dos estudos exclui pacientes na vigência de IAM e choque 
cardiogênico, o que não acontece na base CENIC, fonte dos 
dados aqui utilizada.

Naganuma et al. encontraram associação entre a pre-
sença de disfunção ventricular esquerda e ECAM, incluindo 
morte.15 Em nosso levantamento, tal achado foi reprodu-
zido, sendo que a chance de óbito era aproximadamente 
seis vezes maior nos indivíduos com essa condição. Tam-
bém encontramos associação entre mortalidade e números 
de vasos comprometidos. Existe amplo consenso de que a 
doença arterial coronária não complicada de vaso único ou 
duplo é passível de ICP, enquanto que, na doença triarterial 
mais complexa, justifica-se a CRM.16,17 Entretanto, fatores 
como localização da lesão, grau de estenose ou calcificação 
também desempenham papel fundamental na tomada de 
decisão clínica.18 Encontramos ainda menor chance de óbito 
para pacientes submetidos à ICP prévia. Isso poderia ser ex-
plicado, em parte, pelo fato de que pacientes já submetidos 
à ICP recebem melhor acompanhamento clínico, minimi-
zando as repercussões negativas atribuídas aos fatores de 
risco cardiovasculares. 

A fim de formular a abordagem ideal de revascularização, 
os pacientes devem receber todas as informações relevantes 
para fazer uma escolha embasada. De acordo com as diretri-
zes da European Society of Cardiology (ESC), a recomendação 
mais valiosa é fornecida pelo time cardía co, que assume im-
portante papel na tomada de decisões, compartilhando-as 
entre diferentes profissionais de saúde, pacientes e fami-
liares.17 É importante que o profissional assistente conheça 
as diretrizes atuais, que especificam recomendações com 
relação à revascularização do TCE baseado na complexida-
de anatômica.19 Para pacientes com doença do TCE e escore  
SYNTAX <22, a CRM e a ICP recebem recomendações classe 
I-B. Para pacientes com doença do TCE e escore SYNTAX de 
22 a 32, a CRM recebe recomendação classe I-B, enquanto 
a ICP recebe recomendação classe IIa-B. Para pacientes com 
doença do TCE e escore SYNTAX >32, a CRM recebe reco-
mendação classe I-B, e a ICP, recomendação classe III-B.

Em favor da ICP, Coughlan et al. forneceram evidências 
de que procedimentos com stents farmacológicos contem-
porâneos constituem opção de tratamento para lesões de 
TCE não protegido em centros sem apoio cirúrgico local, 
particularmente em casos de emergência, como IAMCST 
e choque cardiogênico, bem como em pacientes com risco 
muito elevado para CRM.20 Ainda, Stone et al. sugerem que 
a ICP com stents farmacológicos liberadores de everolimus 
é uma alternativa aceitável ou até mesmo preferida à CRM 
em pacientes selecionados com doença do TCE.21 Análise do 
estudo EXCEL (Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery 
Bypass Surgery for Effectiveness of Left Main Revasculariza-
tion) sugere que aproximadamente 62% dos pacientes com 
doença do TCE podem ser elegíveis para ICP, e aproximada-
mente 80% podem ser elegíveis para CRM. Mais uma vez, 
as decisões relacionadas à revascularização devem ser to-
madas após discussão entre os membros do time cardíaco, 
levando em conta as circunstâncias, expectativas e prefe-
rências individuais de cada paciente. 

O presente estudo possui limitações importantes, que 
devem ser destacadas. Trata-se de estudo retrospectivo, 
cujos achados derivam de um banco de dados preenchido 
voluntariamente, sujeito a incorreções referentes aos dados 
alimentados na plataforma CENIC, sem adjudicação siste-
mática dos desfechos. 

CONCLUSÃO 

A adoção de stents farmacológicos na abordagem do 
tronco de coronária esquerda não protegido aumentou no 
decorrer dos anos, assim como a extensão dos stents. Na 
amostra estudada, não se verificaram, ao longo de uma dé-
cada, diferenças em desfechos clínicos. Apresentação clíni-
ca aguda, presença de disfunção ventricular esquerda ou co-
ronariopatia multiarterial estiveram associadas a maiores 
taxas de mortalidade nesse cenário desafiador. 
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