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2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for Coronary Artery Revascularization: A Report of the American College of Cardiology/American
Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines
TOP 10 TAKE-HOME MESSAGES
1. Treatment decisions regarding coronary revascularization in patients with coronary artery
disease should be based on clinical indications, regardless of sex, race, or ethnicity, because there
is no evidence that some patients benefit less than others, and efforts to reduce disparities of
care are warranted.
2. In patients being considered for coronary revascularization for whom the optimal treatment
strategy is unclear, a multidisciplinary Heart Team approach is recommended. Treatment decisions
should be patient centered, incorporate patient preferences and goals, and include shared
decision-making.
3. For patients with significant left main disease, surgical revascularization is indicated to improve
survival relative to that likely to be achieved with medical therapy. Percutaneous revascularization
is a reasonable option to improve survival, compared with medical therapy, in selected patients
with low to medium anatomic complexity of coronary artery disease and left main disease that
is equally suitable for surgical or percutaneous revascularization.
4. Updated evidence from contemporary trials supplement older evidence with regard to
mortality benefit of revascularization in patients with stable ischemic heart disease, normal left
ventricular ejection fraction, and triple-vessel coronary artery disease. Surgical revascularization
may be reasonable to improve survival. A survival benefit with percutaneous revascularization is
uncertain. Revascularization decisions are based on consideration of disease complexity, technical
feasibility of treatment, and a Heart Team discussion.
5. The use of a radial artery as a surgical revascularization conduit is preferred versus the use
of a saphenous vein conduit to bypass the second most important target vessel with significant
stenosis after the left anterior descending coronary artery. Benefits include superior patency,
reduced adverse cardiac events, and improved survival.
6. Radial artery access is recommended in patients undergoing percutaneous intervention who
have acute coronary syndrome or stable ischemic heart disease, to reduce bleeding and vascular
complications compared with a femoral approach. Patients with acute coronary syndrome also
benefit from a reduction in mortality rate with this approach.
7. A short duration of dual antiplatelet therapy after percutaneous revascularization in patients
with stable ischemic heart disease is reasonable to reduce the risk of bleeding events. After
consideration of recurrent ischemia and bleeding risks, select patients may safely transition to
P2Y12 inhibitor monotherapy and stop aspirin after 1 to 3 months of dual antiplatelet therapy.
8. Staged percutaneous intervention (while in hospital or after discharge) of a significantly
stenosed nonculprit artery in patients presenting with an ST segment–elevation myocardial
infarction is recommended in select patients to improve outcomes. Percutaneous intervention
of the nonculprit artery at the time of primary percutaneous coronary intervention is less clear
and may be considered in stable patients with uncomplicated revascularization of the culprit

artery, low-complexity nonculprit artery disease, and normal renal function. In contrast,
percutaneous intervention of the non-culprit artery can be harmful in patients in cardiogenic
shock.
9. Revascularization decisions in patients with diabetes and multivessel coronary artery disease
are optimized by the use of a Heart Team approach. Patients with diabetes who have triple-vessel
disease should undergo surgical revascularization; percutaneous coronary intervention may be
considered if they are poor candidates for surgery.
10. Treatment decisions for patients undergoing surgical revascularization of coronary artery
disease should include the calculation of a patient’s surgical risk with the Society of Thoracic
Surgeons score. The usefulness of the SYNTAX score calculation in treatment decisions is less
clear because of the interobserver variability in its calculation and its absence of clinical variables.
Revascularization in Patients with SIHD
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Diretrizes conjuntas do American College of Cardiology/American
Heart Association Science/Society for Cardiovascular Angiography
and Interventions para revascularização miocárdica suscitam graves
controvérsias
A publicação das diretrizes norte-americanas em revascularização miocárdica suscitou grandes
controvérsias nas comunidades cardiológica e cirúrgica em todo o mundo, com as alterações
introduzidas nas recomendações para procedimentos terapêuticos.
Não somente pela clara discordância da redação do texto com as posteriores classes de
recomendações emitidas, mas o documento da diretriz americana segue uma tendência atual
de tentar restringir o alcance e utilização da cirurgia cardíaca. Apesar das evidências cientificas
cada vez mais reforçarem a superioridade dos resultados do tratamento cirúrgico nas intervenções
coronárias, e no tratamento das doenças valvares, as indicações para o tratamento cirúrgico
têm sido sistematicamente desconsideradas em favor de intervenções transcateter. Com essa
tendência tendo ficado clara nas diretrizes europeias e americanas de doença valvar, agora a
distorção se estendeu para as diretrizes de revascularização miocárdica.
Em resposta, as sociedades americanas de cirurgia cardíaca The American Association for Thoracic
Surgery (AATS) e The Society of Thoracic Surgeons (STS) decidiram não endossar a diretriz,
ponderando que elas não refletem a interpretação das melhores evidências para o tratamento
de pacientes com doença cardíaca isquêmica. O AATS e o STS consideraram três áreas principais
de preocupação na redação da diretriz atual:
1) O rebaixamento da Classe de Recomendação (COR) da cirurgia de revascularização do miocárdio
(CRM) no tratamento da doença arterial coronariana (DAC) com lesão de 3 vasos;
2) Falta de reconhecimento do superior benefício em longo prazo da CRM versus a intervenção
coronária percutânea (ICP) na redução de intervenção repetida e infarto do miocárdio pós-procedimento;
3) Atribuição de COR I para a artéria radial (AR) como enxerto na CRM.
A principal objeção a essa diretriz é a redução da COR de I (Forte) para IIb (Fraca) para a CRM
em melhorar a sobrevida em comparação com a terapia médica, de pacientes com DAC de três
vasos e função ventricular esquerda normal, bem como a diminuição na COR da classe I para a
classe IIa (moderado) para a CRM em melhorar a sobrevida em pacientes com DAC tri-arterial
e disfunção ventricular esquerda leve a moderada.
A argumentação baseia se na discordância entre as recomendações e as evidências atualmente
disponíveis. Se estas recomendações forem adotadas, trariam um enorme desserviço aos
pacientes com DAC multiarterial.
O estudo ISCHEMIA foi citado pelo comitê das diretrizes para apoiar esses rebaixamentos.
Entretanto, o estudo ISCHEMIA não foi realizado e nem teve poder estatístico para determinar
se CRM poderia melhorar desfechos neste grupo de pacientes. A CRM representou apenas
26% de todos os procedimentos de revascularização, foi realizado em 20% dos pacientes na
estratégia invasiva inicial, e indicada somente quando a ICP não fosse a melhor opção, devido
a extensão e severidade da DAC. Além disso, os pacientes selecionados no estudo ISCHEMIA

não eram representativos dos pacientes com DAC multiarterial, onde o Heart Team recomendaria
a CRM como a estratégia de revascularização ideal, já que menos da metade dos pacientes
apresentava estenose proximal da artéria descendente anterior.
O comitê das diretrizes não considerou as evidências anteriores do estudo SYNTAX, e mais
recentemente os resultados iniciais do estudo FAME-3, que randomizou pacientes triarteriais
para CRM ou ICP guiada por reserva de fluxo fracionada (FFR) com stents eluídos com
zotarolimus da geração atual. Na análise de 1 ano do desfecho primário composto, a tecnologia
de última geração empregada na ICP não foi eficiente para reduzir os principais eventos
cardiovasculares e cerebrovasculares adversos, em comparação com a CRM, reforçando as
vantagens da CRM em pacientes triarteriais. Infarto do miocárdio e morte cardiovascular foram
40% maiores com ICP. Os achados são notáveis, uma vez que o benefício da CRM foi evidente
logo no início do estudo com 1 ano de seguimento, ao contrário de estudos anteriores em que os
resultados favoráveis à CRM só eram observados após acompanhamento de mais longo prazo.
Outro tópico de discordância está relacionado ao COR I conferido ao uso da artéria radial como
enxerto na CRM, agora similar ao COR para o uso da artéria torácica interna (ATI), e superior ao
do uso da ATI bilateral. Os dados citados para apoiar esta recomendação estão baseados apenas
em uma meta-análise de seis estudos randomizados relativamente pequenos, com muito vieses.
Portanto, a AATS e o STS se sentiram compelidos a retirar o apoio às Diretrizes de Revascularização
Coronária do AHA / ACC / SCAI. Esta decisão está baseada não apenas nas interpretações
significativamente diferentes dos dados relacionados às três áreas de preocupação delineadas,
mas também no processo de desenvolvimento de diretrizes, onde os cirurgiões foram uma minoria
no comitê de redação, e apenas o voto da maioria é suficiente para a aprovação de qualquer das
recomendações. Além disso, à AATS e à STS foram permitidos, cada um, apontar apenas um
representante, com todos os outros cirurgiões no comitê de redação escolhidos pelo ACC/AHA.
Ademais, também o envolvimento cotidiano e a expertise dos cirurgiões escolhidos pelas
entidades ACC/AHA/SCAI, na área de cirurgia de coronária, são fortemente questionáveis e
não os qualificam como representantes da comunidade de cirurgiões cardíacos, para a elaboração
de documento de tamanha importância.
Há no momento um grande clamor da comunidade internacional de cardiologistas e de cirurgiões
cardíacos para a reavaliação das recomendações desse controverso documento.
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Five-year Outcomes in Trials Comparing Transcatheter Aortic
Valve Implantation versus Surgical Aortic Valve Replacement: a
pooled Meta-Analysis of Reconstructed time-to-event data
OBJECTIVES
The incidence of outcomes in trials comparing transcatheter aortic valve implantation (TAVI)
and surgical aortic valve replacement (SAVR) is expected to be different in the short and long
term. We planned a meta-analysis of reconstructed time-to-event data from trials comparing
TAVI and SAVR to evaluate their time-varying effects on outcomes.

METHODS
We performed a systematic review of the literature from January 2007 through September
2021 on Medline, Embase, the Cochrane Central Register of Controlled Trials and specialistic
websites, including randomized trials with allocation to TAVI or SAVR that reported at least
1-year follow-up and that graphed Kaplan-Meier curves of end points. The comparisons were
done with grouped frailty Cox models in a landmark framework and fully parametric models.

RESULTS
Seven trials were included (7770 participants). TAVI showed a lower incidence of the composite
of death or stroke in the first 6 months [risk-stratified hazard ratio (HR) 0.66, 95% confidence
interval (CI) 0.56-0.77, P-value <0.001], with an HR reversal after 24 months favouring SAVR
(risk-stratified HR 1.25; 95% CI 1.08-1.46; P-value 0.003). These outcomes were confirmed for
all-cause death (risk-stratified HR after 24 months 1.18; 95% CI 1.03-1.35; P-value 0.01). TAVI
was also associated with an increased incidence of rehospitalization after 6 months (risk-stratified
HR 1.42; 95% CI 1.06-1.91; P-value 0.018) that got worse after 24 months (risk-stratified HR
1.67; 95% CI 1.24-2.24; P-value <0.001).

CONCLUSIONS
Although it could appear that there is no difference between TAVI and SAVR in the 5-year
cumulative results, TAVI shows a strong protective effect in the short term that runs out after
1 year. TAVI becomes a risk factor for all-cause mortality and the composite end point after 24
months and for rehospitalization after 6 months.
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Metanálise Reforça a Superioridade do Tratamento Cirúrgico na Estenose
Aórtica após 2 anos
A metanálise de Barili e cols objetivou responder à questão se os resultados em médio-prazo
do implante transcateter de valva aórtica (TAVI) são similares aos da troca valvar aórtica (TVA)
cirúrgica.
A metanálise foi planejada com os dados reconstruídos do tempo até o evento, de estudos
comparando TAVI e TVA, para avaliar seus efeitos temporais variáveis sobre os resultados.
Foram incluídos sete estudos randomizados controlados, totalizando 7.770 participantes. TAVI
mostrou uma menor incidência do desfecho composto de morte ou acidente vascular cerebral
nos primeiros 6 meses, com uma reversão após 24 meses favorecendo a TVA. Esses resultados foram confirmados para a mortalidade por todas as causas. TAVI também foi associado a
aumento da incidência de reinternação após 6 meses, que apresentou crescente piora após 24
meses.
Na conclusão, TAVI mostra um forte efeito protetor no curto prazo, que se esgota após 1 ano. A
TAVI se torna um fator de risco para mortalidade por todas as causas e para desfecho composto
após 24 meses, e para reinternação após 6 meses.
Esses resultados reforçam outra metanálise semelhante, que revelou uma vantagem de sobrevida
precoce com a TAVI, seguida por uma desvantagem de sobrevida após 40 meses.
Os dados também estão em consonância com os registros nacionais, como o registro GARY da
Alemanha, em que a comparação de 5 anos de acompanhamento mostrou um risco 50% maior
de mortalidade com a TAVI, o qual permaneceu constante com o tempo de observação do
estudo.
Com as consecutivas fortes evidências demonstrando a maior mortalidade com TAVI em
comparação ao tratamento cirúrgico, iniciando após 24 meses, torna-se imperativo do ponto de
vista ético e moral a informação apropriada aos pacientes e cardiologistas, para a correta tomada
de decisão na reunião do Heart Team.

https://www.medscape.com/viewarticle/962484#vp_3 – Nov 21, 2021.

SURTAVI at 5 Years Reinforces TAVR but Was It Long-term Enough?
The SURTAVI trial has become the second major face-off between transcatheter and surgical
aortic valve replacement (TAVR and SAVR, respectively), after PARTNER 2A, to show parity
in 5-year clinical outcomes in patients with severe, symptomatic aortic stenosis at intermediate
surgical risk.
The new SURTAVI results, like those from the other trial that used different TAVR valves, offer
little to question the previous decade’s seismic shift in approaches to aortic valve replacement.
For most patients, it’s gone from an onerous sternum-splitting surgery with a usually tough
recovery to an endovascular procedure followed usually by only a few hospital days.
The noninferiority that TAVR showed at 2 years essentially persisted to 5 years, by which time
rates of the primary endpoint, death from any cause or disabling stroke, were 31.3% for TAVR
and 30.8% for SAVR (P=0.85). The composite’s separate component endpoints were also
comparable at both 2 and 5 years.
Reintervention was more likely after TAVR than SAVR, as well new need for a pacemaker
implant is a well-recognized early potential complication of TAVR, experienced in SURTAVI by
about 26.0% of TAVR patients but only 6.6% of surgical patients in 30 days after their procedure;
the difference quite significant at 2 years. The numbers grew to 35.8% and 14.6%, respectively
(P<0.001) by 5 years.
But observers caution that even 5 years likely isn’t long enough to assess whether TAVR
implants are sufficiently durable for many younger patients with longer life expectancies. Long-term durability isn’t well understood for TAVR valves, at least much beyond 5 years, but is one
of SAVR’s strong suits. That’s less an issue for older patients. Most SURTAVI participants were
in at least their 70s, and the study’s mean age was between 79 and 80 years.
SURVAVI enrolled a total of 1746 patients for randomization to TAVR or SAVR; 864 and 796
patients, respectively, were available for the reported modified intention-to-treat analysis of
those in whom the assigned procedure was attempted. Women made up about 44% of the study
population. The TAVR devices were all early-generation self-expanding Medtronic CoreValve (in
84%) and Evolut R (16%) valves.
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Estudo SURTAVI com 5 anos de Acompanhamento: Ocultação de Dados de
Seguimento pode Comprometer Resultados
A apresentação dos resultados do estudo SURTAVI de 5 anos de acompanhamento surpreendeu
a comunidade cardiológica.
A conclusão divulgada no TCT de 2021, afirmando que os resultados de TAVI de primeira geração
em comparação com a cirurgia de troca valvar aórtica, são semelhantes e encorajadores para
TAVI em pacientes mais jovens, deve ser analisada com cautela.
Oculto entre os gráficos e dados da apresentação, estava a revelação de que, em cinco anos,
27% dos pacientes do grupo cirúrgico foram perdidos no acompanhamento ou retiraram-se do
estudo - contra 11% dos pacientes com TAVI, criando assim um viés considerável que afeta a
confiabilidade dos resultados comparativos e sua conclusão, em uma população de risco intermediário.
Além disso, impressionou o achado que 35,8% dos pacientes no grupo TAVI necessitaram de
implante de marca-passo, por bloqueio atrioventricular ao longo do seguimento.
Para um estudo com financiamento colossal da indústria médica, a perda de acompanhamento
de tal quantidade de pacientes não tem precedente, e até mesmo inconcebível na literatura
recente.
Esse viés introduzido no estudo SURTAVI 5-y pode ter sido o produto da incompetência dos
autores, ou mais atemorizante ainda, simplesmente intencional.
Deixando de lado a remota especulação de incompetência dos autores, essa foi a solução
encontrada para encobrir um provável achado inesperado e deletério para a TAVI, com efeito
potencial de desestabilizar as tendências de uso da TAVI e as receitas das partes envolvidas,
engendrando então um truque metodológico para possibilitar a conclusão apresentada. A tentativa
dos autores de ocultar os dados na apresentação do estudo no TCT 2021 é preocupante, implicando
em colaboração com o estratagema.
Não é de surpreender que o artigo não tenha sido publicado até agora em nenhuma das
importantes revistas cientificas da área, como geralmente acontece, o que sugere que mesmo
os revisores com os mais fortes conflitos de interesse (que geralmente são escolhidos para esta
tarefa) não tiveram como endossar tal disparidade.
A introdução de vieses nos estudos randomizados controlados com forte implicação financeira
tornou-se comum, devido ao interesse econômico em jogo. Infelizmente, mas provavelmente
factual, no SURTAVI 5-y os autores optaram por encerrar o estudo em vez de divulgar os
números reais. Uma prática que poderá se tornar mais frequente a partir de agora, em tais
circunstâncias.
Até que os dados reais sejam revelados e as falhas corrigidas, o estudo se torna uma forma
enviesada e distorcida de ciência, capaz de confundir pacientes e médicos.
Mas os dados provenientes do SURTAVY de cinco anos são cruciais para avaliar o real impacto
de ambas as terapias nos pacientes de risco intermediário com estenose aórtica. Desta forma,
a comunidade cardiovascular se compromete com uma força-tarefa para ajudar a desvendar as
informações que faltam. Assumindo diretamente que todos os pacientes que optaram por se
retirar da análise de 5 anos estão vivos, torna-se possível uma reanálise que permitirá uma
conclusão mais confiável.
Trata-se apenas de uma questão de vontade.

Life Expectancy After Surgical Aortic Valve Replacement.
J Am Coll Cardiol 2021;78:2147-57

BACKGROUND
Surgical risk, age, perceived life expectancy, and valve durability influence the choice between
surgical aortic valve replacement (SAVR) and transcatheter aortic valve implantation. The
contemporaneous life expectancy after SAVR, in relation to surgical risk and age, is unknown.

OBJECTIVES
The purpose of this study was to determine median survival time in relation to surgical risk and
chronological age in SAVR patients.

METHODS
Patients ≥60 years with aortic stenosis who underwent isolated SAVR with a bioprosthesis (n =
8,353) were risk-stratified before surgery into low, intermediate, or high surgical risk using the
logistic EuroSCORE (2001-2011) or EuroSCORE II (2012-2017) and divided into age groups.
Median survival time and cumulative 5-year mortality were estimated with Kaplan-Meier curves.
Cox regression analysis was used to further determine the importance of age.

RESULTS
There were 7,123 (85.1%) low-risk patients, 942 (11.3%) intermediate-risk patients, and 288
(3.5%) high-risk patients. Median survival time was 10.9 years (95% confidence interval: 10.611.2 years) in low-risk, 7.3 years (7.0-7.9 years) in intermediate-risk, and 5.8 years (5.4-6.5 years)
in high-risk patients. The 5-year cumulative mortality was 16.5% (15.5%-17.4%), 30.7% (27.5%33.7%), and 43.0% (36.8%-48.7%), respectively. In low-risk patients, median survival time ranged from 16.2 years in patients aged 60 to 64 years to 6.1 years in patients aged ≥85 years. Age
was associated with 5-year mortality only in low-risk patients (interaction P<0.001).

CONCLUSIONS
Eighty-five percent of SAVR patients receiving bioprostheses have low surgical risk. Estimated
survival is substantial following SAVR, especially in younger, low-risk patients, which should be
considered in Heart Team discussions.

Smoothed Line Plot of Survival Time Based on Age at Operation

COMENTÁRIO EDITORIAL
Walter José Gomes; Luciano Albuquerque

Registro SWEDEHEART Confirma os Excelentes Resultados em Longo-Prazo do Tratamento Cirúrgico em Pacientes Jovens de Baixo Risco com
Estenose Aórtica
A publicação dos dados do Registro Sueco de Cirurgia Cardíaca, que é parte do registro
SWEDEHEART, reportou os resultados da análise de 8.353 pacientes com mais de 60 anos,
submetidos a troca valvar aórtica (TVA) primária isolada com bioprótese, entre 2001 e 2017. O
objetivo do estudo foi determinar o tempo médio de sobrevida, em relação ao risco cirúrgico e
a idade cronológica em pacientes no momento da intervenção.
Os pacientes foram estratificados por faixa de risco em baixo, intermediário ou alto risco cirúrgico
usando o EuroSCORE logístico (2001-2011) ou EuroSCORE II (2012-2017), e divididos em
faixas etárias. O tempo médio de sobrevivência e a mortalidade cumulativa em 5 anos foram
estimados com curvas de Kaplan-Meier.
Houve 7.123 (85,1%) pacientes de baixo risco, 942 (11,3%) pacientes de risco intermediário e
288 (3,5%) pacientes de alto risco. O tempo médio de sobrevida foi de 10,9 anos em pacientes
de baixo risco, 7,3 anos em risco intermediário e 5,8 anos em pacientes de alto risco. A mortalidade
cumulativa em 5 anos foi de 16,5% (15,5% -17,4%), 30,7% (27,5% -33,7%) e 43,0% (36,8%
-48,7%), respectivamente. Em pacientes de baixo risco, o tempo médio de sobrevida variou de
16,2 anos em pacientes com idade de 60 a 64 anos a 6,1 anos em pacientes com idade ≥85 anos.
A expectativa de vida após TVA foi alta, quase normalizada, com as biopróteses cirúrgicas
contemporâneas apresentando longa durabilidade, principalmente em pacientes mais idosos.
Os autores concluíram que 85% dos pacientes com TVA que recebem biopróteses têm baixo
risco cirúrgico. A sobrevida estimada é substancial após TVA, especialmente em pacientes mais
jovens e de baixo risco, mas também em grupos de alto risco e pacientes mais idosos, o que deve
ser considerado nas discussões do Heart Team.
Os achados mostraram também que a associação entre idade cronológica e mortalidade em 5
anos foi significativa para pacientes de baixo risco, enquanto nenhuma associação entre idade e
mortalidade em 5 anos, em pacientes de risco intermediário e alto risco, foi observada.
De interesse, valva aórtica bicúspide foi o achado em 50% dos pacientes submetidos a TVA,
com a idade média desses pacientes em torno de 60 anos quando submetidos à cirurgia. Como
os grandes estudos comparando TVA e TAVI excluíram pacientes com válvulas aórticas bicúspides,
mais estudos são necessários nessa população de pacientes.
Evidências de que os resultados em longo prazo após TAVI podem ser equivalentes aos
cirúrgicos são necessárias, antes que TAVI possa ser recomendada para pacientes de faixa etária
inferior aos 70 anos.

