
 



 

 

 

Novas Diretrizes de Revascularização Miocárdica, da Sociedade Européia 
de Cardiologia, reafirma papel preponderante da cirurgia de 
revascularização, como intervenção de escolha na doença multiarterial. 
2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on 

MyocardialRevascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European 

Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)Developed with the special contribution of the 

European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).. 
 
Eur J Cardiothorac Surg 2014;46:517-92.  doi:10.1093/ejcts/ezu366. 

 

A versão de 2014 do Guidelines de 

Revascularização Miocárdica da ESC já encontra-

se publicada. Nesta edição, são abordados todos 

os cenários clínicos, desde doença estável até 

choque cardiogênico, enfocando-se ferramentas 

diagnósticas, tratamento clínico e intervenção 

coronariana. Principais pontos envolvendo 

cirurgia x angioplastia: 

- Nova recomendação aponta a necessidade de 

discussão com o paciente antes de qualquer 

cinecoronariografia eletiva, de preferência pelo 

Heart Team. 

- Reafirma-se a proscrição da angioplastia ad 

hoc (angioplastia eletiva realizada no mesmo 

momento do cateterismo diagnóstico). 

- Recomendação baseada no resultado de 5 

anos do estudo Syntax, determina a 

incorporação do Syntax Score, para decisão de 

revascularização do TCE ou multiarterial 

- Nova recomendação específica para pacientes 

diabéticos, baseada nas evidências dos ensaios 

BARI-2D, MASS II e FREEDOM aponta CRM para 

todos os casos de doença estável multiarterial 

(classe I). 

- Balão intraórtico no choque cardiogênico pós-

angioplastia, em casos de IAM, passa a receber 

classe III, sendo substituída a indicação para 

dispositivos de assistência circulatória por curto 

tempo (classe IIB). 

- Passa a existir a recomendação de volume 

mínimo do hemodinamicista e/ou do hospital, 

em casos de angioplastia coronária, em 

patamares de: 75 por operador e 400 por 

centro, por ano, em casos de síndrome 

coronária aguda, e de 75 por operador e 200 por 

centro, por ano, em casos de doença estável. 

Abaixo, as principais recomendações: 
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French-2 Registry: implante de TAVI sob anestesia local é factível, mas determina maior incidência de 

leak paravalvar, após o procedimento. 

Clinical outcomes and safety of transfemoral aortic valve implantation under general versus local 

anesthesia: subanalysis of the French Aortic National CoreValve and Edwards 2 registry. 
 

Circ Cardiovasc Interv 2014;7:602-10. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.113.000403.  

 

O implante de TAVI sob anestesia local vêm se 

tornando cada vez mais freqüente, e este 

estudo traz dados do registro francês, 

comparando os resultados de curto prazo entre 

esta abordagem, e o implante sob anestesia 

geral. Foram avaliados 2.326 implantes 

realizados entre janeiro de 2010 a outubro de 

2011 (1.377 an. geral e 949 an. Local), nos quais 

o percentual de casos sob anestesia local subiu 

de 14% no início do registro, para 59% ao final 

do mesmo. 

Na comparação entre os 2 grupos, o uso de 

ecocardiograma trans-esofágico (TEE) foi menor 

quando a anestesia foi local (16,9% vs 76,3%; 

p<0,001), embora não tenha havido diferença 

na taxa de sucesso do implante e na sobrevida 

em 30 dias (97,6% vs 97,0%; p=0,41 e 91,6% vs 

91,3%; p=0.69, respectivamente). No entanto, a 

taxa de regurgitação aórtica (leak paravalvar) no 

mínimo média, foi maior com a anestesia local 

(19% vs 15% ; p=0,015). 

Os autores concluem que o implante 

transfemoral de válvula aórtica sb anestesia 

local é seguro, não apresenta diferença de 

sobrevida precoce, em relação à anestesia geral, 

mas determina maior taxa de insuficiência 

aórtica paravalvar, possivelmente pelo menor 

uso de TEE, durante o procedimento.

 



Estudo PRIMA falha em demonstrar benefício com o fechamento percutâneo do forâmen oval patente 

(FOP), em pacientes com migraine. 

PFO Closure Fails Anew in Migraine: PRIMA.  

Medscape, Sep 16, 2014.  http://www.medscape.com/viewarticle/831801 

 

Apresentado no Transcatheter Cardiovascular 

Therapeutics (TCT) de 2014, o ensaio PRIMA não 

conseguiu demonstrar benefício do implante de 

Amplatzer para fechamento de FOP, em 

pacientes com enxaqueca tipo migraine. Foram 

avaliados 705 pacientes com migraine, 

considerada de difícil controle ou refratária ao 

tratamento clínico, randomizados a receberem 

implante de Amplatzer ou nenhuma 

intervenção, e seguidos por 1 ano. Em relação 

ao desfecho primário, redução na duração 

média da enxaqueca, mesmo podendo haver 

efeito placebo nos pacientes submetidos ao 

tratamento percutâneo, esta foi de 2,9 dias no 

grupo intervenção vs 1,7 dias no grupo controle 

(p=NS). Quando avaliados os desfechos 

secundários de satisfação do paciente e melhora 

da qualidade de vida, igualmente não houve 

diferenças entre pacientes intervidos, e 

medicamente tratados. 

Os resultados vem ao encontro do controverso 

MIST Trial, que em 2006 testou o implante do 

dispositivo Starflex em pacientes com migraine, 

e apresentou resultados também negativos. Os 

autores apontam a impossibilidade de 

cegamento e o conseqüente potencial de efeito 

placebo, como fator potencialmente envolvido 

nesses resultados desapontadore. 

 

Colchicina no manejo de derrame pericárdico pós-cirurgia cardíaca: resultados do POPE-2 trial. 

Colchicine 'Useless' for Postop Pericardial Effusion: POPE-2.  

Medscape. Aug 31, 2014. http://www.medscape.com/viewarticle/830728 

Apresentado no Congresso Europeu de 

Cardiologia, em Barcelona, o estudo POPE-2 se 

propôs a avaliar o efeito da colchicina no 

derrame pericárdico pós-cirurgia cardíaca, em 

pacientes de alto risco. Pacientes com derrame 

pericárdico no mínimo de grau 2, e sem 

tamponamento cardíaco, foram randomizados a 

receber colchicina ou placebo (n=197).  O 

desfecho primário foi o decréscimo do grau de 

derrame pericárdico após 14 dias de tratamento 

(graus de 2 a 4), e o desfecho secundário a taxa 

de tamponamento cardíaco, no mesmo período. 

Em relação à diminuição do derrame após 14 

dias, não houve diferença entre os grupos 

(p=0,23 - figura 1). Similarmente, a taxa de 

tamponamento foi semelhante entre  pacientes 

intervidos e controles (figura 2). 

Figura 1: 



 

Figura 2: 

 

 

Estudo Symplicity HTN-3: resultados de 1 ano não demonstram benefício da denervação renal 

percutânea, no controle da hipertensão arterial resistente. 

SYMPLICITY HTN-3 at One Year: Still No BP Benefit vs Sham Control Arm. 

Medscape. Sep 05, 2014. http://www.medscape.com/viewarticle/831207 

Resultados de 1 ano do ensaio Symplicity HTN-3, 

divulgados no Congresso ESC 2014, 

permanecem a demonstrar nenhum benefício 

da denervação renal por cateter, no controle da 

PA resistente ao tratamento clínico. 

Previamente, este estudo havia sido 

interrompido em 2013, após a avaliação de 6 

meses de seguimento, em 535 pacientes 

randomizados; à época, a diferença de apenas 

2,4 mmHg na PA sistólica, entre pacientes 

intervidos e controles, obviamente não 

significativa, foi responsável pelo cancelamento 

da randomização. 

Os dados atuais de 12 meses de 

acompanhamento, apontam que, embora seja 

um procedimento seguro, a denervação renal 



percutânea não determinou qualquer queda 

significativa da PA sistólica, tanto medida em 

consultório, quanto a determinada por 

monitorização ambulatorial de 24 horas 

(Figura).  

 

 

Resultados com o implante transcateter de válvula aórtica em pacientes de risco intermediário: 

OBSERVANT study. 

 

TAVR vs Surgery in Intermediate-Risk Patients: Clues From OBSERVANT. 

Medscape. Sep 13, 2014. http://www.medscape.com/viewarticle/831676. 

 

O Registro OBSERVANT, apresentado no TCT 

2014, comparou resultados de 1 ano com o 

implante de TAVI em pacientes de mais baixo 

risco do que testado nos ensaios prévios, com a 

cirurgia convencional. Com Euroscore médio de 

9,8 , foram avaliados os desfechos de 650 

pacientes em cada grupo, pareados por 

propensão de risco, tendo sido utilizadas, no 

grupo TAVI, tanto Corevalve quanto a válvula 

Sapiens. 

Em 30 dias, como esperado, complicações 

vasculares e novos implantes de marcapasso 

foram maiores no grupo transcateter, enquanto 

a incidência de insuficiência renal e transfusões 

de sangue foram maiores entre os pacientes 

tratados cirurgicamente.  

Em um ano, no entanto, os pesquisadores não 

viram diferenças entre os dois grupos quanto a 

mortalidade, eventos cardíacos e 

cerebrovasculares adversos (MACCE), ou 

reinternações por causas cardíacas (Figura). 

 

 

 


