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Introdução
O estudo hemodinâmico em situações de emergência tem se mostrado uma ferramenta de
extrema importância tanto do ponto de vista diagnóstico quanto terapêutico.
As intervenções coronárias percutâneas demostraram ser procedimentos terapêuticos eficazes ao longo das duas últimas décadas.
Relatos iniciais incluíram grupos relativamente pequenos de pacientes com angina instável e
angina pós-IAM refratária ao tratamento medicamentoso máximo,os quais foram tratados com
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dilatação da estenose coronária com cateter balão e evoluíram com melhora sintomática .De maneira semelhante,no início da década de1980,a angioplastia coronária foi empregada em pacientes
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com infarto agudo do miocárdio .Esses estudos iniciais,realizados há menos de 25 anos,inauguraram
uma nova frente de possibilidades terapêuticas que viria a modificar drasticamente o tratamento de
pacientes com coronariopatia aguda.
As síndromes coronárias agudas são as condições em que a a avaliação hemodinâmica é
necessária de forma mais frequente.Entretanto também é de utilidade em outras situações como
aortopatias agudas ou embolia pulmonar.
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Síndrome Coronária Aguda com Supradesnivelamento do Segmento ST
O processo agudo trombótico oclusivo da artéria coronária, que ocorre em uma placa
ateroesclerótica vulnerável, determina o desenvolvimento da necrose miocárdica. O pronto e efetivo
restabelecimento do fluxo sangüíneo, que pode ser atingido tanto por drogas trombóliticas quanto pela
angioplastia primária, determina significativa redução da mortalidade e preservação da função ventricular.
A utilização dos fibrinolíticos modificou o tratamento do infarto agudo do miocárdio,porém
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apesar de importantes benefícios ,esses medicamentos têm importantes limitações :
- apenas 33% dos pacientes recebem a terapia fibrinolítica, por apresentarem maior chance
de sangramento ou por não terem ECG diagnóstico de IAM (que ocorre em 50% dos casos),
apesar do quadro clínico de precordialgia persistente.
- a obtenção do fluxo coronário normal (TIMI 3), aos 90 minutos de tratamento,é reduzida
(50% em média), sendo que 20% dos vasos permanecem ocluídos e até 45% destes com fluxo
coronário reduzido( TIMI <3).
- a média de tempo de reperfusão é de 45 minutos.
-não existem preditores adequados e sensíveis para confirmar o sucesso da fibrinólise.
- retorno a isquemia recorrente (15 a 30% dos caos) durante os primeiros 30 dias após o IAM.
- a chance de ocorrer acidente vascular cerebral hemorrágico é próxima de 1% entre os
pacientes tratados.
É oportuno enfatizar a administração precoce da aspirina e atualmente o clopidogrel a pacientes com IAM, tanto para aqueles que serão submetidos a terapia fibrinolítica quanto para
angioplastia primária.
Angioplastia primária é a aplicação do cateter-balão e a seguir o stent, sem o uso prévio de
fibrinolítico, visando restabelcer de forma mecânica ,por meio de fio guia e cateter balão, o fluco
coronário anterógrado nas primeiras horas do início do IAM.
É importante que se definam alguns termos freqüentemente confundidos em relação à abordagem do IAM através a angioplastia transluminal coronária (ATC):
- Angioplastia primária (ou angioplastia direta): ATC realizada como primeira medida terapêutica nas primeiras 6-12 h do IAM, não precedida da utilização de trombolíticos.
- Angioplastia de resgate (ou salvamento): ATC realizada após o insucesso da terapêutica
trombolítica,avaliado clinicamente ou pelo ECG .
- Angioplastia imediata: ATC que se realiza imediatamente após a terapia trombolítica bem
sucedida.Objetiva tratar a placa ateroesclerótica residual desencadeadora do evento coronariano,
e pelo implante de stent para evitar a reoclusão coronária.
- Angioplastia tardia: ATC que se realiza entre 1 e 7 dias, antes da alta hospitalar, com ou sem
uso prévio de trombolíticos.
-Angioplastia facilitada: se refere à administração prévia de fibrinolítico , de inibidores da glicoproteína
IIbIIIa ou da associação de ambos,que teoricamente podem agir enquanto o paciente é transportado
para a sala de hemodinâmica.Todos os pacientes serão submetidos ao cateterismo cardíaco.
Angioplastia Coronária Primária
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Vários estudos que compararam ATC primária versus o uso de trombolíticos constataram
superioridade da primeira em relação à mortalidade intra e extra-hospitalar, isquemia recorrente,
recuperação da função ventricular, taxas de acidentes vasculares hemorrágicas, tempo de internação,
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taxa de reinfarto e revascularização da lesão alvo .

O aspecto mais importante no tratamento do IAM é a rapidez com que a perfusão miocárdica
deve ser estabelecida,pois o salvamento de músculo depende essencialmente do tempo.No caso
obsevamos uma maior taxa de reperfusão coronária qunado da abordagem da ATC primária quando comparado ao tPA acelerado( 93,5% versus 54% dos casos).Além da maior chance de fluxo
TIMI 3 da ATC primária em realção aos fibrinolíticos.
Classificação de fluxo coronariano utilizada no estudo TIMI:
Ausência de fluxo na artéria relacionada ao infarto (ARI )
Pequena quantidade de constraste ultrapassa a obstrução da ARI
O contraste ultrapassa e perfunde a ARI até sua porção distal com fluxo lento
Fluxo normal na ARI

A ATC sem utilização de fibrinolítico foi introduzida por Hartzler e col. nos anos de 19805.
Weaver e col.4 publicaram a primeira metanálise (grupo PCAT)que mostrou resultados superiores da ATC primária em realção a terapia trombolítica. A ATC primária determinou redução de
mortalidade em 34% (OR 0,66; 95% CI 0,46-0,94(p=0,02) ) em relação aos trombolíticos.Em
outras metanálises como no estudo PAMI II ,essa observação também foi encontrada.
Principais vantagens e desvantagens das duas terapias de reperfusão:
ASPECTOS
1) Taxa de reperfusão
2) Obtenção de fluxo TIMI 3
3) Contra-indicações
4) Lesão residual
5) Identificação da reperfusão
6) reoclusão tardia do vaso
7) Identificação de outras lesões
8) Aspectos logísticos
9) Choque cardiogênico
10) Acidente Vascular Encefálico
11) Dúvida diagnóstica
12) Uso de balão intra-aórtico

ANGIOPLASTIA
acima de 90%
acima de 90%
menos freqüentes
pode ser tratada
imediata e precisa
Menor taxa
possível
maior complexidade
maior benefício
menor freqüência
oferece auxílio
facilidades

TROMBÓLISE
entre 55 e 60%
inferior a 50 / 60 %
mais freqüentes
não pode ser tratada
não definida
Maior taxa
impossível
menor complexidade
menor benefício
maior freqüência
não oferece auxílio
riscos do estado lítico

A angioplastia primária nos pacientes com choque cardiogênico e idade inferior a 75 anos
reduziu a mortalidade ,além de estar associada a uma menor chance de complicações como ruptura
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de parede livre do ventrículo e do septo interventricular ,como evidenciou o estudo SHOCK trial .
O último concenso americano,publicado recentemente ,sugere que devemos encaminhar para
ATC primária,os pacientes com IAM que chegam aos hospitais com a possibilidade de realizar
intervenção com o tempo porta-balão < 90 minutos ( da chegada ao hospital até a abertura da
artéria após a insuflação do balão).Tais hospitais devem ter operadores experientes,que realizam
no mínimo 75 procedimentos por ano e o retardo realcionado a ATC seja menor que 1 hora.
Um outro ponto importante ,recentemente estudado , é o grau de perfusão da microcirculação
,determinado pelo blush miocárdico,que está associado ao grau de salvamento miocárdico.
Mesmo após a ATC primária ocorrer com sucesso e conseguir TIMI 3 ,podemos não
alcançar adequada perfusão da microcirculação, apresentando blush < 3 .Desse modo ocorrerá
uma menor recuperação da função do VE e não teremos redução significativa da mortalidade.Em
30% dos casos em que se obtem fluxo epicárdico TIMI 3 não é acompanhado de adequada
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TIMI 0
TIMI 1
TIMI 2
TIMI 3
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perfusão miocárdica.A origem é multifatorial,entre os quais a embolização distal e a desintegra7
ção do ateroma .
O principal método de avaliação da reperfusão miocárdica após a ATC é a resolução da
elevação do segmento ST ao ECG.Outros seriam o blush miocárdico, ecocardiograma com contraste e as medidas de velocidade e de reserva de fluxo.
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A mais recente e completa metanálise é a descrita por Keeley e col. ,na qual foram analizados
estudos envolvendo stents coronários e cujos os resultados confirmam a otimização dos benefícios
precoces e tardios dos stents da ATC primária no IAM.
É importante salientar a importância das plaquetas na formação do trombo oclusivo da
artéria relacionada ao infarto.Portanto ,drogas que inibem a atividade plaquetária,como os inibidores
da glicoproteina IIbIIIa,têm sido utilizadas para melhorar os resultados da ATC primária com uma
maior taxa de perfusâo miocárdica.
Vários estudos foram realizados para avaliar a eficácia dessses medicamentos no tratamento
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da SCA com elevação do segmento ST:CADILLAC , RAPPORT, ISAR 2, ADMIRAL .Nestes
estudos , os resultados foram contraditórios. Em relação a taxa de eventos cardíacos.

Um ponto importante que deve ser discutido é o uso precoce dos inibidores da glicoproteína
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IIbIIIa na ATC primária ( angioplastia facilitada).Montalecost e col. publicaram uma metanálise
de estudos comparando o uso precoce versus tardio dos inibidores gpn IIbIIIa em pacientes com
IAM com elevação do ST.Foram analizados 6 estudos randomizados com 931 pacientes no total,
sendo utilizados tirofiban em 3 casos e abciximab em outros 3 estudos.Houve uma tendência na
redução de mortalidade e melhora do fluxo TIMI 3 quando do uso pré procedimento,sugerindo
que o memento da utilização é de grande importância.

Uma das limitações da ATC primária é o retardo desde a chegada do paciente ao hospital até
a insuflação do balão (tempo porta-balão) com o restabelecimento de fluxo coronário.
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O estudo ADMIRAL foi o primeiro a analisar os resultados de angioplastia facilitada(abciximab
pré-hospitalar),sendo observado uma diminuição de 50% de eventos cardíacos combinados intrahospitalares aos 6 meses dos pacientes que receberam abciximab + stent primário em relação a
aqueles submetidos apenas a stent primário.
Evidências de estudos (PAMI e ADMIRAL) demonstraram que o fluxo TIMI 3 pré- intervenção reduz consistentemente a mortalidade intra-hospitalar e tardia.Dando um importante substrato
ao conceito de angioplastia facilitada, e tem se tornado uma opção de aumentar a janela de tempo
para os pacientes iram para a ATC primária,antecipando a reperfusão e levando a uma maior
recuperação da contração ventricular.

A utilização de tirofiban pré-hospitalar também esteve associado a um maior índice de fluxo
TIMI 3 pré-procedimento,blush miocárdio e uma tendência a uma menor taxa de eventos cardía11
cos combinados.(TIGER-PA e ON TIME).
Existem alguns estudos utilizando a combinação de dose baixa de fibrinolítico(Reteplase e
TNK-tPA) e inibidores da glicoptn IIbIIIa estão sendo realizados e poderão dar informações
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definitivas por serem estudos randomizados com um grande número de pacientes(FINESSE ).
Uma metanálise dos 9 estudos randomizados de angioplastia facilitada com um total de 2229
pacientes não foi ainda observado uma definição dos benefícios reais dessa opção terapêutica.
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Angioplastia Facilitada
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Transferência de pacientes para ATC primária ou Terapia trombolítica no local
No registro americano de IAM (NRMI-4) verificou que o tempo de início do fibrinolítico
após a chegada do paciente ao hospital foi 34 minutos(tempo porta-agulha), enquanto o tempo
porta-balão foi 104 minutos.
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Bates e col publicou uma revisão de 23 estudos que conclui que a diferença entre o tempo
porta-balão e a porta-agulha não deve ser maior que 60 minutos ,pois assim o benefício favorável
a ATC primária estaria perdido quando comparado aos fibrinolíticos.
Vários estudos discutiram o conceito de transferir para realizar ATC ou fazer a terapia
trombolítica no local.Dalby et al mostraram uma metanálise de 6 estudos( CAPTIM, PRAGUE 2,
Air- PAMI, DANAMI-2, Maastricht, PRAGUE) randomizados que envolveram 3750 pacientes e
que os eventos cardíacoc combinados de óbito,reinfarto e AVC reduziram em 42% (p=0,001)
com a estratégia de transferir para ATC em um hospital de referência.Um ponto importante é que
esses estudos foram realizados em países de pequena extensão territorial,com hospitais estrategicamente localizados com funcionamento da sala de hemodinâmica 24 horas por dia e em todos os
dias.
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Angioplastia de Salvamento
É a única opção terapêutica frente ao insucesso da terapia trombolítica.
Os objetivos são o restabelecimento do fluxo coronário anterógrado normal(TIMI 3),evitando complicações mecênicas do infarto como a deteriorização da função ventricular.
O sinais clínicos de sucesso de reperfusão não são fidedignos.Caso o paciente permaneça
com dor precordial,ou retorno da mesma,após o término da infusão do trombolítico associado ou
não a instabilidade hemodinâmica ou com persistência da elevação do segmento ST é indicado de
ser encaminhado o pacientes para a ATC de salvamento ou resgaste.
Angioplastia coronária pós- terapia trombolítica com sucesso ( entre 1 a 30 dias após o
IAM) em pacientes que estão evoluindo estáveis ,sem dor ou disfunção ventricular pode ser indicada
em virtude da prevenção da isquemia recorrente ,reoclusão , reinfarto, e a melhora da função
ventricular ,frente à presença de estenose coronária de grau severo.Os dados atuais não podem
recomendar de rotina este tipo de estratégia sem haver a presença de isquemia miocárdica.Geralmente
é indicado naqueles que tem FE < 50%, infarto prévio e doença multivascular conhecida.
Empregos de Novas Técnicas adjuntas á ATC Primária.
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Uma grande variedade de técnicas vem sendo testadas e utilizada no IAM associada a ATC
primária,basicamente visando á eliminação mecânica dos trombos intracoronários.Estes instrumentos são a aterectomia extracional, o Angiojete e o X-Sizer que visam á extração dos trombos.Outros
instrumentos de proteção distal ,como o Guard-Wire,podem reduzir as complicações decorrentes
da embolização distal.Até o momento, nenhum desses estudos promoveram resultados significantes.
Outro ponto importante que deve ser enfatizado é que a possibilidade de se utilizar os stents
farmacológicos,que têm se mostrado serem extremamente eficazes e seguros com baixas taxas de
revascularização da lesão alvo ,como das taxas de trombose de stent.
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