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VI – Enfoque: Diagnóstico e Tratamento

VII - Introdução:
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
1
.

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. 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
1
.

A taxa de complicações maiores associadas a este procedimento é 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. Entretanto, a idéia de que seu uso

possa  auxiliar na seleção de pacientes  para  procedimentos de  revascularização, evitando

intervenções desnecessárias, bem como a escolha do dispositivo ideal e o acompanhamento

de procedimentos percutâneos vêm sendo defendidos  por alguns autores
9
.

 
VIII - Metodologia:

Fonte de dados:  PUBMED, SUMSearch, Biblioteca do Cochrane , National Institute for

Clinical Excellence (NICE) ,  Canadian  Agency for Drugs and Technologies in Health

(CADTH) , Health Technology Assessment (HTA - NHS),   National Guideline

Clearinghouse (NGC).

Palavras-chaves: Intravascular coronary ultrasound; Interventional Ultrasonography;

Interventional Ultrasound; Intravascular Ultrasonography; IVUS.

Desenhos dos estudos buscados:
 Foram buscados revisões sistemáticas, meta-análises, avaliações de tecnologia e

guidelines. Foi realizada busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam

contemplados nas avaliações ou meta-análises identificadas anteriormente.

Havendo meta-análises e ensaios clínicos, apenas estes estudos serão contemplados.

Na ausência de ensaios clínicos randomizados, foi realizada busca e avaliação da melhor

evidência disponível (estudos não-randomizados ou não-controlados).

Para cada conclusão  será descrito o nível de evidência que a suporta a seguindo os

critérios abaixo:

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.

1. O ULTRA-SOM INTRACORONARIANO NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA
ARTERIAL CORONARIANA

População Incluída:
Pacientes em investigação ou com doença arterial coronariana estabelecida;

População Excluída:
Pacientes submetidos a transplante cardíaco;



Resultados da busca bibliográfica:

• Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais

o NICE,CADTH: não foram localizadas avaliações específicas.

o HTA: 1 avaliação de tecnologia publicada na Austrália em 2001
2
.

o NGC: não foram localizadas avaliações específicas. Localizada diretriz do

American  College  of  Cardiology/American  Heart Association 
3 

atualizada em

2005 sobre intervenções coronarianas percutâneas.

o Diretrizes nacionais: Localizada diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
1

publicada em 2003;

• Meta-análises e Revisões Sistemáticas: Não localizadas;

• Ensaios Clínicos Randomizados: Não localizados.

• Estudos observacionais: 5 estudos 
4, 5 ,6 ,7, 8

• Estudos experimentais: um experimento não-controlado
9

Principais estudos encontrados:

1. Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais

• Em 2001 o HTA
2 

publicou avaliação de tecnologia para avaliar o uso de USIC

como instrumento adjuvante em intervenções coronarianas. Os autores

concluíram faltam evidências para embasar a utilização de fundos públicos para

o uso do USIC na prática clínica e recomendaram a realização de estudos

prospectivos para avaliar a segurança do USIC em longo prazo.

• Em 2005 
3
 a atualização do guideline sobre intervenção coronariana percutânea

da American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on

Practice Guidelines 
3 

o USIC é considerado como diagnóstico nas seguintes

situações:  avaliação de obstrução coronariana de localização difícil a

angiografia em paciente com suspeita de estenose que limite o fluxo sanguíneo;

determinação da extensão da aterosclerose em pacientes com sintomas

angionosos característicos e estudo funcional sem estenose local ou doença

arterial coronariana leve na angiografia; na avaliação pré-intervenção das

características da lesão e dimensões dos vasos para selecionar o melhor

instrumento para revascularização; no diagnóstico de doença coronariana após

transplante cardíaco (Nível de evidência C). O USIC não é recomendado quando

o diagnóstico angiográfico é claro e não está sendo planejado tratamento

intervencionista (Nível de evidência C).

• Em 2003 a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou diretriz 
1 

que

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.

2. Estudos Observacionais
• Guedes A el al

4 
publicaram em 2005 um estudo de coorte para avaliar os efeitos

da USIC na aceleração do processo aterosclerótico das artérias coronárias.

Foram realizados USIC em uma artéria coronária e angiografia coronária em

525 pacientes do Estudo  Avasimibe and Progression of coronary Lesions

assessed by intravascular UltraSound (A-PLUS). Após 18 a 24 meses os

pacientes foram submetidos a nova angiografia e os desfechos foram avaliados

nas artérias que foram submetidos a USIC e comparados com as não

relacionadas com USIC. Os desfechos avaliados foram:  escore de alteração

coronária, ocorrência de nova lesão coronariana e progressão de lesão pré-

existente. O escore de alteração coronária foi -0,06 +/- 0,23 mm para artérias

relacionadas a USIC e -0,05 +/- 0,021 para as não relacionadas (P=0,35). O

aumento no percentual de diâmetro de estenose  foi de 0,8+/-6,7% nas artérias

relacionadas com USIC e 1,2 +/- 7,0% (P= 0,29) nas não relacionadas. Novas

lesões ocorreram em 3,6% nas artérias relacionadas com USIC e 3,9% nas

artérias não relacionadas com USIC (p=0,84). Quando todas as lesões

coronarianas foram consideradas a incidência de progressão de lesão entre os

grupos foi 11,6% nas artérias relacionadas com USIC versus 9,8% nas não

relacionadas (p=0,27). Espasmo coronariano ocorreu em 1,9% dos USIC com

um caso de oclusão aguda sem seqüelas em longo prazo. Os autores concluíram

que a USIC não acelera de forma significativa a aterosclerose coronariana e

pode ser usada de forma segura para acessar sua progressão ou regressão em

estudos clínicos.

Comentário:  O estudo não detalha a ocorrência de perdas durante o seguimento e

cegamento dos avaliadores para que sejam considerados os potenciais vieses sistemáticos.

Lesões indeterminadas de tronco de coronária esquerda (TCE):

• Jasti V et al 
5
 em 2004 publicaram um estudo com objetivo de  correlacionar os

achados da USIC com a reserva de fluxo coronariano (RFC) em pacientes com

lesões de tronco coronária esquerda (TCE) ambíguas a angiografia.  Foram

incluídos 55 pacientes submetidos a ambos os procedimentos. A correlação linear

simples demonstrou correlação forte entre RFC e parâmetros do USIC (mínima área

luminal:  r =0,74; mínimo diâmetro luminal: r = 0,79). Considerando a RFC como

teste padrão-ouro, o parâmetro mínimo diâmetro luminal de 2,8mm detectado pela

USIC apresentou melhores valores de sensibilidade e especificidade (93% e 98%,

respectivamente) para determinar a relevância de uma lesão de TCE ambígua,

seguido do parâmetro mínima área luminal de 5,9mm
2
 com sensibilidade de 93% e

especificidade de 95%. A sobrevida dos pacientes após 38 meses não diferiu

significativamente  entre pacientes  com RFC < 0,75 e >0,75 , assim como a



sobrevida estimada livre de eventos. Os autores concluem que parâmetros da USIC

predizem a relevância fisiológica de lesões de TCE ambíguas a angiografia.

• Abizaid A et al
6
 publicaram em 1999 um estudo de coorte para avaliar a correlação

entre os achados angiográficos e do USIC no TCE e identificar fatores relacionados

com eventos coronarianos após um ano em  pacientes com estenose moderada em

TCE que não foram submetidos a intervenção coronariana. Foram incluídos 122

pacientes submetidos à angiografia e USIC  para avaliação da  severidade da doença

em TCE. Os pacientes foram seguidos por um ano. Houve uma pobre correlação

entre os parâmetros angiográficos e da USIC na avaliação do segmento e dimensão

da lesão luminal.  Diabete, presença de lesão não-tratada > 50% e diâmetro luminal

mínimo aferido pelo USIC foram preditores independentes de eventos cardíacos. Os

autores sugerem que o USIC deva ser considerado na avaliação de pacientes com

doença no TCE ambígua ou inconclusiva ao estudo angiográfico.

Comentário: Os desfechos avaliados foram na sua maioria procedimentos de

revascularização, os quais podem ter sido influenciados pelos próprios achados da USIC.

Esse pode ter sido o motivo da associação significativa entre os achados da USIC e

ocorrência de eventos cardíacos no seguimento dos pacientes .

• Em relação à comparação de estratégias que utilizem o USIC para tomada de

decisões, Fassa et al
7 

em 2005 publicaram estudo não-randomizado para avaliar 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%

receberam tratamento clínico (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). O seguimento foi obtido em 86% dos pacientes e sendo

os desfechos aferidos através de revisão de prontuários, entrevistas telefônicas e

questionários escritos. No seguimento, os pacientes do grupo 2  tiveram  pior

evolução em comparação com todos os demais (embora tenha sido um grupo

pequeno, de apenas 12 pacientes). Os autores sugerem que o resultado do USIC em

pacientes com lesões ambíguas de TCE a angiografia possa auxiliar na estratificação

dos pacientes identificando aqueles que terão maior benefício com a

revascularização.

Comentário: O estudo acima apresenta limitações metodológicas importantes já que os

pesquisadores e pacientes tiveram influencia direta na seleção dos tratamentos adotados.

Lesões intermediárias (estenoses de 50% a 70%):

• Abizaid et al 
8
 publicaram em 1999 um  estudo de coorte avaliando 300 pacientes

com lesão coronariana moderada avaliados por  USIC e manejados sem intervenção.

Noventa e nove por cento dos pacientes foram seguidos por um período mínimo de

um ano e avaliados quanto à ocorrência de eventos cardiovasculares. A incidência

de desfechos foi 8% (2 mortes cardíacas, 4 infartos agudos do miocárdio, 18



revascularizações). Os fatores preditores independentes para morte cardíaca e

infarto agudo do miocárdio foram a medida da área luminal mínima (ALM) e a área

de estenose detectados pela USIC. Os fatores independentemente associados com

procedimentos de revascularização foram os mesmos parâmetros da USIC e

diabetes. Em 248 lesões com ALM > 4,0 mm
2
 a incidência de desfechos foi 4,4% e

de revascularização de 2,8%. Os autores concluem que a incidência de eventos entre

pacientes com lesão coronariana intermediária que não foram submetidos a

intervenção foi baixa, especialmente entre os pacientes com ALM > 4,0 mm
2
.

3. Experimento não-controlado

• Abizaid et al 
9 

conduziram um experimento não-controlado e publicado em 2004

a fim de investigar o parâmetro ALM da USIC (ponto de corte= 4,0 mm
2
) na

tentativa diferençar as lesões que devem ou não ser tratadas. O estudo envolveu

173 pacientes consecutivos, que apresentavam lesões angiograficamente

moderadas (40 a 70% de obstrução luminal) a serem submetidos à realização

USIC em de serviço de São Paulo . Os pacientes foram divididos em dois grupos

de acordo com a medida da ALM: Grupo 1 (n=75) - ALM > 4,0 mm
2
 alocado

para tratamento clínico; e Grupo 2 (n=98) -  ALM < 4,0 mm
2
 alocado para

tratamento com revascularização. Ambos os grupos foram acompanhados por 24

meses  para determinar a incidência de eventos cardíacos maiores (ECM),

necessidade de revascularização da lesão-alvo e identificar preditores clínicos,

angiográficos e ultra-sonográficos dos eventos. Pela angiografia coronariana

quantitativa não houve diferença significante entre o porcentual de estenose do

vaso [grupo 1: 48% vs grupo 2: 53%; p=0,06. O impacto clínico da tomada de

decisão foi favorável, não ocorrendo diferença na incidência de eventos

cardíacos maiores: [grupo 1: 5 (7%) vs grupo 2:(15%); p= 0,09]. A necessidade

de revascularização da lesão- alvo também não diferiu (grupo 1: 3 (4%) vs

grupo 2: 11 (12%);p=0,07). As variáveis preditoras para os ECM foram:

diabetes, angina CFIII pré-hospitalização e a AML avaliada pelo ultra-som. Os

autores concluíram que a estratégia de decisão de tratamento assegura baixas

taxas de ECM em ambos os grupos no seguimento de 24 meses.

• Comentário: O estudo teve seu delineamento considerado como não comparado

já que não houve grupo de pacientes tratado independente do USIC, pelos

critérios tradicionais, o que limita o impacto de seus resultados.

Discussão
A USIC é uma tecnologia que, apesar de invasiva, não demonstrou aceleração do

processo aterosclerótico coronariano
4
 parecendo segura para uso em estudos clínicos.

O estudo de lesões indeterminadas de tronco de coronária esquerda (TCE) com a

USIC apresentou forte correlação com medida fisiológica de  reserva de fluxo coronariano

(RFC)
5
.

Estudos de coorte 
6, 8

 identificaram parâmetros da USIC como preditores de eventos

cardíacos a longo prazo sugerindo utilidade do procedimento para avaliação prognóstica de

pacientes com lesão coronariana indeterminada de TCE e coronariana moderada.



No entanto, não há até o momento ensaio clínico randomizado disponível que tenha

avaliado o papel da decisão terapêutica tomada a partir do resultado do USIC em termos de

ocorrência de desfechos clínicos em longo prazo. O estudo de Abizaid AS et al, 2004
9

avaliou a ocorrência de desfechos cardiovasculares maiores  após 2 anos da tomada de

decisão quanto a revascularização baseado na área luminal mínima diagnosticada pela

USIC. Entretanto, falta nesse estudo um grupo controle em que a USIC não fosse usada

para a decisão terapêutica. Assim teríamos possibilidade de avaliar o benefício clínico da

avaliação com USIC no manejo de pacientes com lesões coronarianas moderadas

comparando com a avaliação padrão (sem USIC). Portanto, o uso da USIC na pratica

clinica para tomada de decisões em lesões de TCE indeterminadas e coronarianas

moderadas a angiografia ainda não teve sua segurança e eficácia demonstrada.

Simulação de Custos:

Não há estudos de custo-efetividade disponíveis sobre o assunto. A ausência de

benefício inequívoco, associado ao custo adicional do procedimento sem expectativas

de economias diretas ou indiretas, não permite uma analise econômica formal de custo-

efetividade.

CONCLUSÕES DA REVISÃO:

• O uso da USIC no diagnóstico de lesões coronarianas não parece acelerar o
processo aterosclerótico coronariano.

(Evidência de Nível B) – um Estudo de Coorte
4

• Parâmetros da USIC na avaliação de lesões de tronco de coronária
esquerda (TCE) indeterminadas a angiografia parece ter correlação forte
com achados fisiológicos de reserva de fluxo coronariano.

(Evidência de Nível B) -  um Estudo Observacional 
5

• Parâmetros da USIC na avaliação de pacientes com lesão de TCE
indeterminadas a angiografia e lesões coronarianas moderadas foram
considerados fatores prognósticos independentes para a ocorrência de
eventos cardiovasculares em longo prazo , ao lado de outros fatores clínicos
como diabetes.

(Evidência de Nível B) – dois Estudos de Coorte 
6,8

• O uso de parâmetros do USIC para tomada de decisão terapêutica em
lesões indeterminadas ou moderadas parece estar associado com incidência
de desfechos cardiovasculares em longo prazo favorável.

(Evidência de Nível B) – um Estudo de Coorte
9

• Não há ensaios clínicos que comparem a tomada de decisão terapêutica
baseada na USIC versus sem USIC para obtermos conclusões quanto ao
benefício do seu uso na prevenção de desfechos cardiovasculares. Portanto,
o uso da USIC na pratica clinica para tomada de decisões em lesões de TCE
indeterminadas e coronarianas moderadas ainda não está determinado.



2. ULTRA-SOM INTRACORONARIANO  NO MONITORAMENTO  DE
INTERVENÇÕES CORONARIANAS PERCUTÂNEAS

Resultados da busca bibliográfica:

• Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais

o NICE,CADTH, NGC: não foram localizadas avaliações específicas.

o HTA: 1 avaliação de tecnologia publicada em 2000
10

.

o Diretrizes nacionais: Localizada diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
1

publicada em 2003;

• Meta-análises e Revisões Sistemáticas: Uma revisão sistemática
11

 e uma meta-

naálise
12

;

• Ensaios Clínicos Randomizados (ECR): 4 ECR
12,13,14,15

 sobre USIC no monitoramento

do implante de stents não recobertos por drogas; 2 ECR 
16,17 

avaliando otimização de

angioplastia com stent provisional;não foram encontrados estudos avaliando o uso de

USIC no monitoramento da implantação de stents recobertos por drogas

IX – Principais estudos encontrados:

1. Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais
• Em 2000 o HTA

10
 publicou uma revisão sistemática para identificar na literatura

as evidências para o uso da USIC como guia nas intervenções coronarianas e

avaliar os desfechos com o uso ou não da USIC nessas situações. Os autores

incluíram apenas 1 estudo de angioplastia guiada por USIC e 15 estudos de stent

guiado por USIC. Concluíram 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.

• A Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2003
1 

sobre indicações do

USIC na prática clínica conclui que não existe uma recomendação formal para

utilização do USIC de forma rotineira como método auxiliar no implante de

stents. Seu uso pode otimizar os resultados imediatos, oferecendo um ganho

luminal adicional imediato maior, mas a extensão desse benefício à redução das

taxas de reestenose ainda é considerada controversa (Nível de Evidência A). Em

casos de estenoses longas o benefício do uso da USIC parece ser mais

significativo que em relação a estenoses mais focais (Nível de Evidência B). A

diretriz recomenda também o uso da USIC para o tratamento da re-estenose

intrastent com nível de evidência B.

2. Meta-análises e Revisões Sistemáticas:
• Orford et al.em revisão publicada no JACC em 2004

11 
revisaram as

evidências para o uso rotineiro da USIC como guia para intervenções

coronarianas percutâneas. Os ensaios clínicos randomizados  RESIST (n=

155)
 12

, AVID
 
(n=759)

 13
, OPTICUS (n=550)

 14
 e TULIP (n=144)

15
 ,

incluídos na revisão, compararam a angiografia  versus USIC como método



de imagem auxiliar na implantação de stents. Apesar de haver uma tendência

entre os estudos de um benefício na revascularização da lesão-alvo

favorecendo a implantação de stent guiada pela USIC é provável que esse

efeito seja atribuído aos resultados em pequenos vasos, estenoses

coronarianas longas e intervenções em enxertos de veia safena, como

sugerido por análise de subgrupo retrospectiva do estudo AVID
13

 e

resultados do estudo TULIP
15

. Não foi demonstrado benefício na incidência

de desfechos como morte ou infarto agudo do miocárdio. Os autores

concluem que o uso rotineiro da USIC como guia na implantação de stent

coronariano não tem apoio nas evidências disponíveis revisadas sendo

sugerida avaliação criteriosa dos riscos e benefícios associados ao

procedimento para decisões sobre sua utilização.

Comentário: Os autores não detalham método de busca de evidências usado na

revisão sistemática.

• Em meta-análise publicada em 2003, Casella et al
16

 avaliaram o impacto do

stent guiado por USIC nos desfechos clínicos em longo prazo avaliando os

estudos disponíveis que compararam o uso da USIC versus angiografia

como guia de intervenção coronariana percutânea  para implantação de stent.

Nove estudos foram incluídos na análise (n=2972 pacientes). O desfecho

primário foi a combinação de morte e infarto não-fatal. Desfechos

secundários foram a ocorrência de eventos cardíacos maiores. Após 6 meses

de seguimento não houve diferença significativa entre os desfechos morte e

e infarto não-fatal entre os grupos (OR 1,13; IC 95%= 0.79-1.61; P = 0,5)

Entre os pacientes com implantação de stent  guiada por USIC houve menos

revascularizações em lesão-alvo (OR = 0,62; IC 95% = 0,49-0,78; P =

0,00003) e eventos adversos cardíacos maiores (OR = 0,79; IC 95% = 0,64-

0,98; P = 0,03) comparado aos guiados angiograficamente. Além disso, os

pacientes do grupo da USIC apresentaram menos re-estenose binária (OR =

0.75; IC 95% = 0,60-0,94; P = 0,01). Os autores concluem que a

implantação de stent  guiado por USIC tem efeito neutro sobre a mortalidade

e infarto miocárdio não fatal em longo prazo quando comparado com a

colocação do stent  guiado angiograficamente. Entretanto, o uso da USIC

nessa situação reduz a re-estenose angiográgica após 6 meses e as

revascularizações de lesão-alvo.

3. Ensaios Clínicos Randomizados

USIC no monitoramento do implante de stents não recobertos por drogas

• Os ensaios clínicos randomizados que compararam a colocação de stent com

ou sem o monitoramento com USIC (RESIST
12

, AVID 
13 

e OPTICUS
14

) não

demonstraram benefícios em desfechos maiores (morte, IAM ou

revascularização) em períodos de seguimento de 6 a 18 meses, como

relatado na revisão sistemática descrita anteirormente
11

. No estudo AVID
13

,

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. O ensaio RESIST
12

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). O estudo metodologicamente mais importante é o

OPTICUS
14

, que foi multicêntrico e incluiu 550 pacientes com lesões < 25

mm. No seguimento de 6 e 12 meses, as taxas de re-estenose, diâmetro

luminal mínimo e percentagem 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.

• O ensaio clínico TULIP
15

  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). A principal diferença

deste estudo em relação aos anteriores foi a elevada incidência de re-

estenose no grupo guiado por angiografia, o que pode ser explicado pelas

características das lesões (mais  longas e com diâmetros menores).

Comentário: O estudo acima não descreve claramente a forma de randomização, cegamento

para avaliação de desfechos, além de ter sido realizado em apenas um centro, o que limita a

validade externa dos achados.

USIC na otimização de angioplastia com stent provisional

• O estudo SIPS
16 

(n=269) 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). 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
19

.

• O estudo BEST
17

 (n=254) randomizou pacientes para receber angioplastia

guiada por USIC (com stent provisional) ou implantação do  stent  guiado por

angiografia rotineiramente. Não houve diferença em critérios angiográficos em 6

meses ou incidência de eventos clínicos em 1 ano.

USIC no monitoramento do implante de stents recobertos por drogas



Estudos de coorte e sub-analises de ensaios clínicos randomizados

Mau posicionamento do stent no leito arterial tem sido relacionado com maior incidência

de reestenose angiográfica com stents recorbertos com drogas, sugerindo que o uso de

USIC poderia auxiliar neste contexto também. Entretanto, sub-analises de ensaios clínicos

randomizados
20, 21, 22

 não são consistentes também com esta indicação.

Discussão
O uso da USIC como método de monitorização de implatação de stents

coronarianos foi bem estudado em múltiplos ensaios clínicos 
12,13,14,15 

gerando evidências de

nível A. A meta-análise
16

 disponível incluiu um total de 2972 pacientes e concluiu que a

colocação do stent  guiado por USIC não tem efeito sobre a mortalidade e incidência de

infarto do miocárdio não-fatal em longo prazo quando comparado com a implantação de

stent monitorado angiograficamente. Entretanto, o uso da USIC nessa situação reduz a re-

estenose angiográgica após 6 meses e as revascularizações de lesão-alvo. Se esses

benefícios podem vir a ser úteis em lesões de alto risco de reestenose ainda é uma questão a

ser respondida. Desta forma, não parece haver benefício com o uso rotineiro de  USIC  no

monitoramento da implantação stents coronarianos. Entretanto, o único ensaio clínico

realizado em  lesões  longas
15

 mostrou  redução em desfechos clínicos combinados,

sugerindo que para este grupo de  pacientes possa haver benefícios clínicos.

O uso da USIC na otimização de angioplastia com stent provisional, ou seja,

colocado apenas quando o  resultado da angioplastia  não era satisfatório, não demonstrou

benefícios clínicos quando comparado com a implantação do stent rotineiramente

monitorado por angiografia.

Simulação de Custos

Não existe estudo de custo- efetividade realizado em nosso meio.

CONCLUSÕES DA REVISÃO:

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. (Evidência de Nível A)

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.
(Evidência de Nível B )

Uso de USIC para o tratamento de lesões longas (> 20 mm e > 2 mm de diâmetro)
• Nesse caso o uso da USIC 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. (Evidência de Nível B)
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