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REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso do ultra-som intracoronariano 

elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de tecnologias em 
saúde: 

 National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
 Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA) 
 National Guideline Clearinghouse (NGC) 
 
2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises referentes ao uso do ultra-som 

intracoronariano (PUBMED e Cochrane). 
 
3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações 

ou metanálises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Havendo 
metanálises e ensaios clínicos, apenas estes serão contemplados. 

 
4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 

disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED). 
 
5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro 

das UNIMEDs de cada cidade ou região. 
 
 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação, e 
estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises não foram 
posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, discute-se os 
principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes achados seguem-se as 
recomendações específicas.  
 
 
Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação. 
 

Níveis de Evidência: 
 
A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de metanálises 

ou revisões sistemáticas 
 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos 

controlados não-randomizados 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 
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DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
 O ultra-som intracoronariano (USIC) é uma técnica de ultra-som que permite o estudo 
in vivo da parede vascular normal, dos componentes da placa aterosclerótica e das 
características quantitativas e qualitativas do ateroma, através de cortes tomográficos do 
vaso. (1) Envolve a inserção de um cateter de ultra-som para visualizar o interior das 
coronárias. Permite visualizar as três camadas arteriais, distinguir os diferentes tipos de 
placas ateroscleróticas e as alterações que ocorrem nestas placas, bem como quantificar 
precisamente as lesões coronarianas. Suas aplicações variam desde o diagnóstico, como 
identificar a presença de doença arterial coronariana, até o monitoramento de 
procedimentos de intervenções percutâneas. Este método contribuiu para o avanço nas 
técnicas de imagem intracoronarianas, tanto no estudo da doença arterial coronariana como 
na análise de eventos relacionados às intervenções coronarianas.  
 A taxa de complicações maiores associadas a este procedimento é muito baixa (<0,4%). 
Entretanto, a utilização do ultra-som pode se associar ao uso de maiores quantidades de 
contraste e tempo mais prolongado dos procedimentos coronarianos Além disso, os custos 
associados à sua utilização devem ser considerados.(1) Cabe salientar, entretanto, que o uso 
adequado desta tecnologia pode auxiliar a selecionar pacientes para intervenção e poupar 
custos e procedimentos desnecessários. Deve-se buscar, desta forma, a aplicação criteriosa 
da técnica em situações onde realmente possa trazer benefícios ao paciente.  
  
 
CONDIÇÃO CLÍNICA 
 
 As intervenções coronarianas percutâneas representam uma ferramenta importante no 
tratamento da doença arterial coronariana. O desenvolvimento de novas tecnologias e 
técnicas tem auxiliado no desenvolvimento destas intervenções, reduzindo o risco de 
complicações e aumentando o sucesso no tratamento de lesões ateroscleróticas.  
  

O uso do ultra-som intracoronariano surge como uma ferramenta que tem auxiliado 
no entendimento do processo aterosclerótico e no aprimoramento de técnicas e tratamentos 
percutâneos. Entretanto, o surgimento de novas tecnologias é crescente e seu uso deve ser 
incorporado quando os benefícios a ele relacionados forem demonstrados.  

 
O objetivo desta avaliação é de identificar as evidências científicas sobre o uso do 

USIC e sintetizar os achados com o objetivo de definir se sua indicação se justifica com 
base em benefícios associados à sua utilização.  
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ULTRA-SOM INTRACORONARIANO NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA 
ARTERIAL CORONARIANA 
 
Objetivo 
 
• Determinar se há evidência de benefício associado à realização de ultra-som 

intracoronariano para o diagnóstico de doença arterial coronariana. 
 
Resultados 
 
1. Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais 

• NICE e CCOTHA: não foram encontradas avaliações específicas 
• HTA Austrália em 2001: posição contrária à utilização de fundos públicos para esta 

tecnologia, por haver evidências insuficientes sobre sua efetividade e custos. (2) 
• NGC: não foram encontradas diretrizes especificamente sobre o uso do ultra-som 

intracoronariano. Nas diretrizes do American College of Cardiology/American 
Heart Association (3), o uso do ultra-som intracoronariano é considerado no 
diagnóstico de coronariopatia pós-transplante cardíaco e na avaliação de lesões cuja 
localização dificulte a adequada visualização pela angiografia, como tronco da 
coronária esquerda (nível de evidência C). 

• Diretrizes nacionais: Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (1): esta 
diretriz considera o uso do USIC no diagnóstico da doença arterial coronariana, na 
avaliação da gravidade de estenoses do tronco da coronária esquerda, na avaliação 
de lesões moderadas e na detecção de placas instáveis, classificando seu uso como 
uma condição em que as evidências e opiniões são conflitantes mas favorecem a 
utilidade e eficácia do procedimento, com nível de evidência B. 

• Também foi consultado o Estudo de Viabilidade do Pólo de Alto Custo da 
UNIMED/POA 2004. (4) 

 
2. Ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas 

• Não foram encontrados ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas 
avaliando especificamente os benefícios da utilização de USIC para o diagnóstico 
de doença coronariana e decisão sobre intervenção. 

 
3. Estudos observacionais 

Lesões indeterminadas de tronco de coronária esquerda (TCE):  
• Para lesões de TCE ambíguas, parece haver boa correlação entre os achados do USIC e 

a reserva de fluxo coronariano, indicando que ambas as técnicas possam ser alternativas 
aceitáveis para auxiliar na tomada de decisões. (5) 

• O acompanhamento de pacientes com lesão de TCE que não foram a intervenção 
mostrou que diabete, presença de lesão não-tratada > 50% e diâmetro luminal mínimo 
aferido pelo USIC foram preditores de eventos em um ano. O estudo sugere que 
informações provenientes do ultra-som possam auxiliar na estratificação daqueles 
pacientes com lesões que não sejam claramente cirúrgicas. Entretanto, os desfechos 
foram na sua maioria revascularização, a qual poder ter sido influenciada pelos próprios 
achados do ultra-som. (6)  
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• Em relação à comparação de estratégias que utilizem o USIC para tomada de decisões, 
um estudo recente não-randomizado avaliou a evolução de pacientes que tinham lesões 
indeterminadas de TCE. Os pacientes com área luminal mínima (ALM) < 7,5 mm² 
foram encaminhados para revascularização: 85% deles seguiram esta estratégia (grupo 
1) e os outros 15% ficaram apenas com tratamento clínico apesar da indicação cirúrgica 
pelo USIC (grupo 2). Os que tivessem ALM > 7,5 mm² recebiam a indicação de 
tratamento clínico (grupo 3) e destes cerca de 13% foi submetido a revascularização 
(grupo 4). No acompanhamento, os pacientes do grupo 2 tiveram pior evolução em 
comparação com todos os demais (embora tenha sido um grupo pequeno, de apenas 12 
pacientes), sugerindo que o resultado do ultra-som possa auxiliar na estratificação dos 
pacientes com lesões ambíguas de TCE com maior benefício para revascularização. (7) 

 
Lesões intermediárias (estenoses de 50% a 70%): referências 8 e 9 

• Este tópico não será definido no presente momento, por ainda não haver consenso entre 
os membros da Câmara Técnica. 

 
Benefícios esperados 
 
1. Desfechos primordiais 
• Não há evidência de benefícios em desfechos primordiais (morte e infarto do 

miocárdio) com o uso do USIC no diagnóstico de doença arterial coronariana.  
 
2. Desfechos secundários 
• O resultado do USIC pode auxiliar na melhor avaliação de lesões consideradas 

indefinidas pela angiografia e daquelas lesões intermediárias (50% as 70%) e na 
avaliação prognóstica destes pacientes 

• Para lesões indeterminadas de TCE, a decisão de revascularização baseada nos achados 
do USIC parece selecionar pacientes com maior benefício com revascularização  

 
Interpretação e Recomendações 
 A utilização do USIC permite avaliação da anatomia coronariana de forma mais 
precisa que a angiografia convencional. O USIC pode auxiliar na decisão de intervenção, 
mas sempre deve considerar a presença de repercussão clínica de uma lesão coronariana. A 
maioria das decisões terapêuticas são baseadas nos sintomas e na demonstração da presença 
ou ausência de isquemia por métodos não-invasivos, não necessitando de outros exames 
complementares. Eventualmente, dúvidas sobre esta associação podem permanecer em 
lesões moderadas ou indeterminadas pela angiografia.  
 
Lesões indeterminadas de tronco da coronária esquerda 

O uso do USIC parece facilitar a identificação, quantificação e avaliação prognóstica 
de lesões indeterminadas no tronco da coronária esquerda. Séries de casos não-controlados 
sugerem que informações obtidas com USIC nestes pacientes possam orientar estratégias 
de revascularização associadas com potencial benefício clínico. Desta forma, pode-se 
considerar o uso do USIC para avaliação de lesões indeterminadas de TCE. 

     
Grau de Evidência C  
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ULTRA-SOM INTRACORONARIANO NO MONITORAMENTO DE 
INTERVENÇÕES CORONARIANAS PERCUTÂNEAS 
 
Objetivo 
 
• Determinar se há evidência de benefício associado à utilização de ultra-som 

intracoronariano para monitoramento de procedimentos coronarianos percutâneos: 
• Para otimização de angioplastia (com stent provisional) 
• Rotineiramente na implantação de stents 

 
Resultados 
 
1. Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais 

• NICE, CCOTHA e NGC: não foram encontradas avaliações ou diretrizes 
específicas. 

• Health Technology Assessment: revisão sistemática realizada em 2000 incluiu 
apenas 1 estudo de angioplastia guiada por USIC e 15 estudos de stent guiado por 
USIC e concluiu que as evidências eram muito fracas para se considerar qualquer 
implicação clínica para o uso desta tecnologia, recomendando a realização de 
ensaios clínicos randomizados para avaliar de forma consistente a questão. (10) 

• Diretrizes nacionais: Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (1) 
• Avaliação do Pólo de Alto Custo da UNIMED/POA. (4) 
 

1. Revisões sistemáticas e meta-análises 
• Duas revisões reavaliaram o papel do USIC nas intervenções percutâneas, e 

chegaram a conclusões parecidas com aquelas do Health Technology Assessment: 
de que não há evidência de redução em morte ou infarto do miocárdio associada ao 
uso do USIC, havendo entretanto redução nas taxas de restenose e revascularização 
da lesão-alvo. Ambas as meta-análises sugerem a avaliação criteriosa dos riscos e 
benefícios associados ao procedimento para decisões sobre sua utilização. (11,12) 

 
2. Ensaios clínicos randomizados 

Otimização de angioplastia com stent provisional: 
• Foram identificados 2 ensaios clínicos randomizados: o SIPS comparou angioplastia 

guiada por angiografia ou por USIC com stent provisional (colocado apenas quando 
o resultado da angioplastia não era satisfatório), utilizado em cerca de 50% dos 
casos, e não encontrou diferença nos desfechos angiográficos ou clínicos em 6 
meses, demonstrando apenas uma redução nas taxas de revascularização da lesão-
alvo após 2 anos no grupo que utilizou USIC (17% x 29%, p=0,02). (13) Já o estudo 
BEST comparou uso rotineiro de stent com angioplastia guiada por USIC mais stent 
provisional. (14) Não houve diferença em critérios angiográficos ou re-estenose. O 
seguimento de 2 anos dos pacientes diabéticos do estudo SIPS não mostrou 
diferença para re-estenose (que foi alta, em torno de 50%) ou eventos combinados 
de morte, infarto ou revascularização da lesão-alvo, embora o número de pacientes 
tenha sido pequeno. (15) 
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• Com base nestes estudos não parece haver vantagem clinicamente relevante com a 
utilização de USIC ao invés do uso rotineiro de stents. Considerando-se uma 
possível vantagem econômica que justifique seu uso, deve-se levar em conta que 
cerca de 50% dos paciente no grupo guiado por ultra-som utilizaram stent, 
reduzindo a possibilidade de redução dos custos associada ao uso do ultra-som no 
lugar de stents de rotina. 

 
USIC no monitoramento do implante de stents não recobertos por drogas 
• Diversos estudos avaliaram o uso do USIC nesta situação. Os estudos 

observacionais não-randomizados demonstraram a segurança do uso desta técnica, 
sugerindo um possível benefício em desfechos angiográficos, mas de modo geral 
sem benefício evidente para desfechos clínicos. (16,17) O estudo CRUISE foi um 
sub-estudo de um ensaio clínico, e alocou 9 centros para utilização de USIC e 
outros 7 para intervenções guiadas por angioplastia.(18) Não houve diferença 
significativa em morte ou infarto em 9 meses, mas a taxa de revascularização na 
lesão-alvo foi 6,8% menor no grupo guiado por USIC (p<0,05). Entretanto, o estudo 
não foi randomizado e o grupo guiado por USIC tinha significativamente menos 
história de infarto e maior porcentagem de lesões únicas. 

• Os principais ensaios clínicos randomizados que compararam a colocação de stent 
com ou sem o monitoramento com USIC (RESIST, AVID e OPTICUS) não 
demonstraram benefícios em desfechos maiores (morte, IAM ou revascularização) 
em períodos de seguimento de 6 a 18 meses. No estudo AVID, análises 
retrospectivas de subgrupos demonstraram menor revascularização na lesão-alvo em 
pontes de safena e lesões < 3,25 mm, mas os resultados definitivos deste estudo 
ainda não foram publicados (foram apresentados somente na forma de resumo). (19) 
O ensaio RESIST incluiu lesões < 20 mm de extensão, e o desfecho principal de re-
estenose não foi diferente entre os grupos (28,8% no grupo convencional e 22,5% 
no grupo USIC).(20) O estudo metodologicamente mais importante é o OPTICUS, 
que foi multi-cêntrico e incluiu 550 pacientes com lesões < 25 mm. No seguimento 
de 6 e 12 meses, as taxas de re-estenose, diâmetro luminal mínimo e porcentagem 
de estenose não diferiram entre os grupos. A re-estenose foi de 24,5% no grupo 
USIC e 22,8% no grupo angiografia. Da mesma forma, as taxas de morte, infarto ou 
revascularização na lesão-alvo não diferiram entre os grupos, não embasando 
indicação de uso rotineiro de USIC no implante de stents coronarianos.(21) 

• O ensaio clínico TULIP incluiu apenas pacientes com lesões longas (> 20 mm) e 
com diâmetro > 2 mm. Re-estenose e revascularização da lesão-alvo foram menos 
freqüentes no grupo de stent guiado por USIC quando comparado ao grupo guiado 
por angiografia: 23% x 45% para re-estenose (p=0,008) e 4% x 14% para 
revascularização da lesão-alvo (p=0,037). O desfecho combinado de 
revascularização na lesão-alvo, infarto do miocárdio ou morte também foi menor no 
grupo guiado por USIC em 6 meses (6% x 20%, p=0,01) e em 12 meses (12% x 
27%, p=0,026). (22) A principal diferença deste estudo em relação aos anteriores foi 
a elevada incidência de re-estenose no grupo guiado por angioplastia, o que pode ser 
explicado pelas características das lesões (mais longas e com diâmetros menores). 
Como potenciais pontos negativos, este estudo não descreve claramente a forma de 
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randomização, se houve cegamento para avaliação de desfechos, além de ter sido 
realizado em apenas um centro, o que limita a validade externa dos achados. 

• Desta forma, não parece haver benefício com o uso rotineiro de USIC no 
monitoramento do implante de stents coronarianos. Entretanto, o único ensaio 
clínico realizado em lesões longas mostrou redução em desfechos clínicos 
combinados, sugerindo que para este grupo de pacientes possa haver benefícios 
clínicos. 

  
USIC no monitoramento da implantação de stents recobertos por drogas 

• O uso de stents recobertos por drogas reduziu dramaticamente a incidência de re-
estenose intra-stent, potencialmente reduzindo os benefícios prováveis do uso de 
USIC para monitoramento de sua implantação. Apesar do USIC ter sido bastante 
utilizado para a fundamentação dos stents recobertos e para a avaliação dos 
resultados, não existem estudos comparativos que avaliem o papel do USIC e se há 
benefício para eventos clínicos ou angiográficos.  

Benefícios esperados 
 
1. Desfechos primordiais 

• Sem benefícios sobre mortalidade ou infarto do miocárdio 
 
2. Desfechos intermediários 

• Redução nas taxas de re-estenose e revascularização da lesão-alvo em lesões longas 
(> 20 mm) 

 
Interpretação e Recomendações 
 
USIC para otimização de angioplastia (com stent provisional) 
• A estratégia de angioplastia guiada por USIC com stent provisional não está 

recomendada, por não haver benefícios clínicos associados a esta técnica. 
      Grau de Evidência B 
 
Uso rotineiro do USIC para monitorização de implantação de stent coronariano 
• Devido à ausência de benefícios clínicos evidentes sobre desfechos primordiais, o uso 

rotineiro do USIC para monitoramento da implantação de stent não está recomendado. 
      Grau de Evidência A 
 
• Uso de USIC para o tratamento de lesões longas (> 20 mm e > 2 mm de diâmetro) pode 

ser considerado, com potencial redução nas taxas de re-estenose e na necessidade de 
revascularização da lesão-alvo, e com redução no desfecho combinado de 
revascularização da lesão-alvo, infarto ou morte. 

      Grau de Evidência B 
 
Stents recobertos por drogas 
• Não existem estudos que permitam recomendação em relação a estes procedimentos. 
 
 



Avaliação e Recomendações para o uso do Ultra-som Intracoronariano Fevereiro de 2005 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  10

REFERÊNCIAS 
 
1. Guimarães JI, Abizaid A, Constantine C et al. Diretriz de indicações do ultra-som 

intracoronariano na prática clínica. Arq Bras Cardiol 2003; 81(suppl II): 1-10. 
2. Itravascular ultrasound. Medical Services Advisory Committee. Canberra, ACT, 

Australia: Medical Services Advisory Committee 2001: 79. 
3. Smith SC, Dove JT, Jacobs AK et al. ACC/AHA Guidelines for percutaneous coronary 

interventions (revision of the 1993 PTCA guidelines) � Executive Summary. J Am Coll 
Cardiol 2001; 37 (8): 2215-38. 

4. Estudo de Viabilidade do Pólo de Alto Custo � Auditoria em Saúde UNIMED/POA 
2004. Tema: ultra-som intracoronariano. Pagnocelli AM, Leite RS, Nunes GL et al.  

5. Jasti V, Ivan E, Yalamanchili V, Wongpraparut N and Leesar MA. Correlations 
between fractional flow reserve and intravascular ultrasound in patients with an 
ambiguous left main coronary artery stenosis. Circulation 2004; 110(): 2831-6. 

6. Abizaid AS, Mintz GS, Abizaid A et al. One-year follow-up after intravascular 
ultrasound assessment of moderate left main coronary artery disease in patients with 
ambiguous angiograms. J Am Coll Cardiol 1999; 34(3): 707-15.  

7. Fassa AA, Wagatsuma K, Higano ST et al. Intravascular ultrasound-guided treatment 
for angiographically indeterminate left main coronary artery disease. A long-term 
follow-up study. JACC 2005; 45(2): 204-11. 

8. Abizaid AS, Mintz GS, Mehran R et al. Long-term follow-up after percutaneous 
transluminal coronary angioplasty was not performed based on intravascular ultrasound 
findings: importance of lumen dimensions. Circulation 1999; 100(3): 256-61. 

9. Abizaid AS, Piegas LS, Abizaid A et al. O uso do ultra-som intracoronariano na tomada 
de decisão para o tratamento das lesões coronarianas moderadas. Arq Bras Cardiol 
2004; 83: 3-6. 

10. Berry E, Kelly S, Hutton J et al. Intravascular ultrasound-guided interventions in 
coronary artery disease: a systematic literature review, with decision-analytic modeling, 
of outcomes and cost-effectiveness. Health Technol Assess 2000; 4(35): 1-117. 

11. Orford JL, Lerman A, Holmes DR. Routine intravascular ultrasound guidance of 
percutaneous coronary intervention: a critical reappraisal. J Am Coll Cardiol 2004; 
43(8): 1335-42. 

12. Casella G, Klauss V, Ottani F, Siebert U, Snagiorgio P, Bracchetti D. Impact of 
intravascular ultrasound-guided stenting on long-term clinical outcome: a meta-analysis 
of available studies comparing intravascular ultrasound-guided and angiographically 
guided stenting. Catheter Cardiovasc Interv 2003; 59(3): 314-21. 

13. Frey AW, Hodgson JM, Muller C, Bestehom HP, Roskamm H. Ultrasound-guided 
strategy for provisional stenting with focal ballon combination catheter: results fromm 
the randomized Strategy for Intracoronary Ultrasound-guided PTCA and Stenting 
(SIPS) trial. Circulation 2000; 102(20): 2497-502. 

14. Schiele F, Meneveau N, Gilard M et al. Intravascular ultrasound-guided balloon 
angioplasty compared with stent: immediate and 6-month results of the multicenter, 
randomized Balloon Equivalent to Stent Study (BEST). Circulation 2003; 107(4): 545-
51. 

15. Mueller C, Hodgson JB, Brutsche M et al. Impact of intracoronary ultrasound guidance 
on long-term outcome of percutaneous coronary interventions in diabetics � insights 
from the randomized SIPS trial. Swiss Med Wkly 2002; 132(21-22): 279-84. 



Avaliação e Recomendações para o uso do Ultra-som Intracoronariano Fevereiro de 2005 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  11

16. Jaegere P, Mudra H, Figulla H et al. Intravascular ultrasound-guided optimized stent 
deployment. Immediate and 6 months clinical and angiographic results from the 
Multicenter Ultrasound Stenting in Coronaries Study (MUSIC Study). Eur Heart J 
1998; 19(8): 1214. 

17. Albiero R, Rau T, Schluter M et al. Comparison of immediate and intermediate-term 
results of intravascular ultrasound versus angiography-guided Palmaz Schatz stent 
implantation in matched lesions. Circulation 1997; 96(9): 2997-3005. 

18. Fitzgerald PJ, Oshima A, Hayase M et al. Final results of the can routine ultrasound 
influence stent expansion (CRUISE study). Circulation 2001; 102(5): 523-30. 

19. Russo RJ, Attubato MJ, Davidson CJ et al. Angiography versus intravascular 
ultrasound-directed stent placement: final results from AVID (abstr). Circulation 1999; 
100 (Suppl I): I234. 

20. Schiele F, Meneveau N, Vuillemenot A et al. Impact of intravascular ultrasound 
guidance in stent deployment on 6-month restenosis rate: a multicenter, randomized 
study comparing two strategies � with and without intravascular ultrasound guidance. 
RESIST Study Group. REStenosis after Ivus guided STenting. J Am Coll Cardiol 1998; 
32(2): 320-8. 

21. Mudra H, di Mario C, de Jaegere P et al. Randomized comparison fo coronary stent 
implantation under ultrasound or angiographic guidance to reduce stent restenosis 
(OPTICUS Study). Circulation 2001; 104(12): 1343-9. 

22. Oemrawsingh PV, Mintz GS, Schalij MJ, Zwinderman AH, Jukema JW, van der Wall 
EE. Intravascular ultrasound guidance improves angiographic and clinical outcomes of 
stent implantation for long coronary artery stenoses: final results of a randomized 
comparison  with angiographic guidance (TULIP Study). Circulation 2003; 107(1): 62-
7. 

 
 
SITES CONSULTADOS PARA IDENTIFICAR AVALIAÇÕES DE 
TECNOLOGIAS EM SAÚDE E RECOMENDAÇÕES 
• National Institte for Clinical Excellence (NICE): http://www.nice.org.uk 
• Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA): 

http://ccohta.ca 
• National Guideline Clearinghouse (NGC): http://www.guideline.gov 


