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Objetivo: Avaliar os resultados tardios da angioplastia
com os stents farmacológicos (SF) Paclitaxel (Taxus) e
Rapamicina (Cypher) em pacientes diabéticos.
Métodos: Estudo prospectivo de amostra não-
selecionada de pacientes consecutivos, compreendendo
105 indivíduos tratados eletivamente por angioplastia
com SF, no período de maio de 2003 a dezembro de 2005.
Em 74 pacientes (70,5%) foi utilizado stent Taxus, e em
31 (29,5%), Cypher. Os desfechos no período foram:
óbito, restenose, revascularização da lesão-alvo (RLA) e
do vaso-alvo (RVA).
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 65,3±9,5
anos (46-86 anos), sendo 63,8% homens (IC95%= 53,8%
a 72,8%). O seguimento foi de 24,9±9,0 meses (12-54,6
meses). Os fatores de risco foram: HAS=84,8%;
dislipidemia=69,5%; obesidade=26,7%; sedentarismo=
54,3%; tabagismo=7,6%; história familiar=38,1% e IAM
prévio=38,1%. O número de stents foi de 1,59±0,88 (1 a
7) por paciente, com diâmetro de 2,75±0,34mm (2,25-
3,50mm) e comprimento total de 34,0±22,0mm (12-
148mm). A curva de sobrevida sem óbitos foi de 98%
em 1 e em 4 anos. A curva livre de restenose foi de 96%
em 1 ano e 93% em 4 anos. Houve 92 (87,6%) pacientes
sem eventos. Houve retorno do quadro de angina em 11
pacientes (10,5%), sendo 7 (6,7%) por restenose e 4 (3,8%)
por lesão “de novo’’. A RLA ocorreu em 5 (4,8%)
pacientes, e a RVA em 4 (4,8%). Dois (1,9%) pacientes
com restenose foram tratados clinicamente. Houve 2
(1,9%) óbitos (1 não-cardíaco). Não houve nenhuma
trombose tardia.
Conclusão: Os SF apresentaram bons resultados no
seguimento clínico em longo prazo.

Palavras-chave: Stents farmacológicos, Angioplastia
coronariana, Diabetes mellitus, Doença arterial
coronariana

Objective: To evaluate the tardy results of angioplasty
using pharmacological stents (SF) Paclitaxel (Taxus) and
Rapamycin (Cypher) in diabetic patients.
Methods: A prospective study of a non-selected sample
of consecutive patients, consisting of 105 individuals
treated electively by angioplasty with pharmacological
stents between May 2003 and December 2005. A Taxus
stent was used in 74 patients (70.5%) and a Cypher in 31
patients (29.5%). The outcomes during the period were:
death, restenosis, revascularization of the target lesion
(RLA) and the target blood vessel (RVA).
Results: The patients’ mean age was 65.3±9.5 years (46 to
86 years old), with 63.8% men (IC95%= 53.8% to 72.8%).
Follow-up took place at 24.9±9.0 months (12 to 54.6 months).
The risk factors were: systemic hypertension=84.8%;
dyslipidemia=69.5%; obesity= 26.7%; sedentary
lifestyle=54.3%; smoking= 7.6%; family history=38.1% and
prior acute myocardial infarction= 38.1%. The number of
stents was 1.59±0.88 (1 to 7) per patient, with diameters of
2.75±0.34mm (2.25 to 3.50mm) and a total length of
34.0±22.0mm (12 to 148mm). The survival curve with no
deaths was 98% in one and four years. The free restenosis
curve was 96% in one year and 93% in four years. There were
92 (87.6%) patients without events. The angina returned in
eleven (10.5%) patients, due to restenosis in seven (6.7%)
patients and a “new” lesion in four (3.8%) patients.
Revascularization of the target lesion (RLA) occurred in five
(4.8%) patients, and revascularization of the target blood vessel
(RVA) in four (4.8%) patients. Two (1.9%) patients with
restenosis were treated clinically. There were two (1.9%)
deaths (one non-cardiac). There was no tardy thrombosis.
Conclusion: The pharmacological stents (SF) presented
good results in the long term clinical follow-up.
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A maior causa de óbito na população diabética é a
doença cardiovascular, sendo que em mais de 80%
existe aterosclerose coronariana1,2. As formas de
tratamento da doença coronariana nos pacientes
diabéticos são um dos maiores desafios da
cardiologia contemporânea, quer seja para a
intervenção por meio da angioplastia quer seja por
meio da cirurgia de revascularização miocárdica3.
Uma das maiores dificuldades nos pacientes
diabéticos é a apresentação da doença em termos
de anatomia coronariana. O padrão angiográfico
geralmente mostra vasos de fino calibre, com
irregularidades difusas ou com lesões obstrutivas
longas, com leito distal bastante comprometido3.

Devido às características anatômicas já
mencionadas, os resultados tardios dos
procedimentos por angioplastia são inferiores aos
obtidos em pacientes não-diabéticos. A partir da
década de 90, com o uso dos stents coronarianos,
houve uma redução de 25% a 30% da taxa de
restenose quando comparada à angioplastia com
cateter-balão. Entretanto, a restenose manteve-se
elevada, devido a uma maior hiperplasia neo-
intimal secundária a uma resposta inflamatória
exagerada4,5.

Os estudos recentes orientam o uso dos stents com
fármacos imunossupressores, com destaque
especial para o paclitaxel e rapamicina, como a
forma mais promissora na prevenção da restenose
tardia intra-stent. Souza et al. foram os pioneiros
na implantação e acompanhamento deste projeto,
com o uso da rapamicina6-8, cujo bom resultado foi
comprovado em larga escala pelos ensaios clínicos
RAVEL, SIRIUS, E – SIRIUS, utilizando rapamicina
e TAXUS II e TAXUS IV, utilizando paclitaxel9-13.

Sendo assim, o emprego dos stents farmacológicos
representa uma opção de grande valia nos pacientes
diabéticos por terem impacto na redução da
restenose.

O presente estudo teve como objetivo avaliar os
resultados hospitalares e o seguimento clínico tardio
dos pacientes diabéticos submetidos ao implante de
stents farmacológicos.

Metodologia

Neste estudo não-randomizado, avaliou-se,
prospectiva e consecutivamente, 105 pacientes
diabéticos, submetidos à angioplastia coronariana
com implante de stents farmacológicos, de forma
eletiva. Os procedimentos foram realizados em três
instituições privadas do Rio de Janeiro, em pacientes
do sistema suplementar de saúde. Os stents

utilizados foram paclitaxel (Taxus) em 74 (70,5%)
pacientes e rapamicina em 31 (29,5%) pacientes.
Foram selecionados pacientes com quadro clínico de
angina estável e instável14,15, com lesões obstrutivas
acima de 70% da luz do vaso. Os pacientes com
quadro clínico de infarto agudo do miocárdio foram
excluídos. As lesões foram classificadas em quatro
tipos clássicos: A, B1, B2 e C. A função ventricular
foi avaliada de forma subjetiva por mais de um
observador. O sucesso foi considerado como
resultado angiográfico imediato, com estenose
residual abaixo de 30% da luz do vaso e ausência
de infarto ou morte. A indicação do implante do
stent foi, em todos os casos, realizada pelo médico
assistente do paciente e a escolha do stent ficou a
critério do intervencionista.

Na fase hospitalar, foram avaliados os eventos
maiores como morte, infarto e oclusão subaguda e
eventos menores (complicações clínicas ou
vasculares). Os pacientes com angina estável foram
previamente medicados com clopidogrel, 75mg via
oral, diariamente, durante os sete dias que
antecederam o procedimento. Nas anginas instáveis
preconizou-se o uso de dose de ataque de
clopidogrel (300mg), se o procedimento fosse
realizado no mesmo dia do diagnóstico. O uso de
tirofiban ou abiciximab ficou a critério do operador.
Todos os pacientes tiveram os níveis de glicemia
rigorosamente controlados no pré e no pós-
procedimento. Todos receberam orientação para o
uso de cloplidogrel (75mg) por um período mínimo
de seis meses. O seguimento tardio, com avaliações
semestrais, foi realizado por contato telefônico,
telegrama ou contato com o médico assistente. Na
evolução, foram avaliadas: morte, angina, restenose,
oclusão tardia e revascularização do vaso-alvo. Por
serem pacientes orientados pelos seus respectivos
médicos, não foi realizado, de rotina, o cateterismo
de controle. A restenose clínica foi correlacionada aos
sintomas ou à presença de testes isquêmicos positivos.
A restenose angiográfica foi relacionada à presença
de lesões acima de 50%, intra-stent ou no seguimento.

Análise Estatística

A análise estatística foi realizada utilizando-se o
programa Epi Info 6.04 do CDC (Centers for Disease
Control & Prevention) e o programa Statistica 6.0 da
Statsoft Inc. Os dados dicotômicos foram avaliados
pelo teste do qui-quadrado e quando aplicado foi
calculado o intervalo de confiança de 95% (IC95%).
Os dados descritivos foram expressos em média ±
desvio-padrão (DP) e faixa de valores, sendo
analisados pelo teste t de Student não pareado. Na
sobrevida stricto sensu e na sobrevida livre de
eventos, o método de Kaplan-Meyer foi empregado.
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Na sobrevida, o método de Kaplan-Meier (KM) e
log-rank para diferenciar grupos. Foi utilizado
alfa=0,05 e beta=0,80.

Aspectos Éticos

Foi obtida a autorização da Comissão de Ética em
Pesquisa para a realização deste estudo. Todos os
pacientes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido para participar do estudo.

Resultados

Dos 105 pacientes, 67 (63,8% IC95% =53,8% a 72,8%)
eram do sexo masculino (p<0,001) (Tabela 1). A
idade variou de 46 anos a 86 anos, com média de
65,3±9,5 anos. Entre os fatores de risco, a hipertensão
e a dislipidemia foram os mais encontrados: 89
(84,8% IC95%= 76,1% a 90,8%) e 73 (69,5% IC95%=
59,7% a 77,9%), respectivamente (Tabela 1).

Sessenta e um pacientes (58,1%) apresentavam-se
em angina estável e 44 (41,9%) em síndromes
coronarianas agudas (Tabela 1). Além do quadro de
diabetes, esses pacientes apresentavam outras
comorbidades agravando o quadro clínico.
Quarenta pacientes (38,1% IC95% =28,9% a 48,1%)
apresentavam história prévia de infarto agudo do
miocárdio, 23 (21,9%) de cirurgia de revascularização
e 27 (25,7%) de angioplastia prévia (Tabela 1).

Foram abordadas 144 artérias: a descendente
anterior em 48 pacientes (33,3%), a coronária direita
e a circunflexa em 38 (26,4%), 6 (4,2%) pacientes em
diagonais, 10 (6,9%) em safenas e 2 (2,1%) em
mamárias (Tabela 2). Nestas 144 artérias, foram
tratadas 154 lesões e implantados 167 stents, ou seja,
1,59 stent para cada paciente. Quarenta e seis (43,8%)
pacientes eram multiarteriais, necessitando de mais
de um stent (Tabela 3). As lesões abordadas foram
do tipo A em 52 (33,8%), tipo B1 em 45 (29,2%), tipo
B2 em 36 (23,4%) e tipo C em 21 (13,6%) (Tabela 2).
A maioria das lesões estava localizada no
seguimento proximal (74, p<0,001); 48 (31,1%) no
seguimento médio; 16 (10,4%) no distal, 12 (7,9%)
no óstio e 4 (2,6%) pós-anastomose. A média do
diâmetro dos stents implantados nestes vasos foi
de 2,54mm e a média do somatório do comprimento
foi de 34mm. A função ventricular foi normal ou
levemente comprometida na maioria dos pacientes.

As complicações hospitalares ocorreram em 8 (7,6%)
pacientes e estavam relacionadas a complicações
vasculares em 2 destes. Observou-se edema
pulmonar em 2 pacientes com disfunção grave do
VE e 4 infecções do trato respiratório em idosos.

O seguimento clínico variou de 12 meses a 54,6
meses, com média de 24,9±9,0 meses. Entre os 105
pacientes, 92 (87,6%) apresentaram-se livre de
eventos. Dos 13 (12,4%) eventos observados,
11(10,5%) foram devidos à angina, sendo 4 (3,8%)
destes por lesão “de novo’’ e 7 (6,7%) por restenose.
Houve 2 (3,8%) óbitos tardios, sendo um não-
cardíaco (Tabela 3). Cinco pacientes (4,8%) com
restenose foram submetidos à revascularização da
lesão-alvo (RLA), sendo duas (1,9%) através de
cirurgia e três (2,9%) por nova angioplastia. Dois
(1,9%) pacientes com restenose foram tratados

Tabela 1
Fatores de risco, quadro clínico e comorbidades na
população estudada (n=105 pacientes)

População estudada Valor de p

n %

Fatores de risco

Sexo masculino 67 63,8 <0,001

Hipertensão 89 84,8 <0,001

Dislipidemia 73 69,5 <0,001

Obesidade 38 36,2 <0,001

Sedentarismo 57 54,3 0,214

Tabagismo 8 7,6 <0,001

História familiar 40 38,1 <0,001

Angina estável 61 58,1 0,018

Angina instável 44 41,9

Infarto prévio 40 38,1 0,025

Revascularização prévia 23 21,9

ATC prévia 27 25,7
ATC=angioplastia transluminal coronariana

Tabela 2
Artérias abordadas nas angioplastias
Artérias abordadas População estudada

n=144 n=105 pacientes

n %

Descendente anterior 48 33,3

Coronária direita 38 26,4

Circunflexa 38 26,4

Diagonal 6 4,2

Enxerto de safena 10 6,9

Artéria mamária 2 1,4

Tronco coronária 2 1,4

Totais 144 100

Tipos de lesões

Tipo A 52 33,8

Tipo B 1 45 29,2 <0,001

Tipo B 2 36 23,4

Tipo C 21 13,6

Total  154 lesões
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clinicamente. Os 4 (3,8%) pacientes com lesões
“de novo” foram encaminhados para novo
procedimento (revascularização vaso-alvo), dos
quais três angioplastias e uma cirurgia. No que
se refere à mortalidade, a curva geral de
sobrevida sem óbitos foi de 98% em um e em
quatro anos. A curva livre do evento restenose
clínica foi de 96% em 1 ano e 93% em 4 anos
(Figuras 1 e 2). Nesta coorte não houve nenhuma
trombose tardia.

Discussão

Este estudo clínico permite uma visão objetiva do
tratamento pela angioplastia coronariana nos
pacientes diabéticos na vida real. A angioplastia
é um procedimento factível, com bons resultados
na fase hospitalar e tardia. O grupo de pacientes
diabéticos é um dos que mais se beneficiam com
o uso dos stents farmacológicos, mesmo os
insulino-dependentes que inicialmente pareciam
sem grandes resultados (SIRIUS com restenose
de 50% nos stents convencionais e 35% com a
rapamicina; p=0,38)10. Há uma substancial redução
nas taxas de restenose, quando comparadas aos
stents convencionais16-20. A comparação
randomizada entre os stents farmacológicos e
convencionais, no estudo DIABETES21 revelou ao
ultra-som intracoronariano, uma perda tardia em 9
meses reduzida com a rapamicina  (0,06±0,4mm vs
0,47±0,5mm). Houve redução da restenose
angiográfica intra-stent (3,9 vs 31,7%; p< 0,001). A
despeito de um perfil anatômico complexo, em
pacientes com lesões favoráveis, a angioplastia pode
e deve ser indicada, principalmente nos pacientes
com elevado risco para a cirurgia, independente de
serem multiarteriais.

Tabela 3
Seguimento clínico da população estudada
Evolução seguimento População estudada

Eventos n=105 pacientes

n %

Livre de eventos 92 87,6

Angina pectoris 11 10,5

Óbito cardíaco 1 0,9

Óbito não-cardíaco 1 0,9

Total de eventos 13 12,4

Restenose 7 6,7

RLA 5 4,8

TC da restenose 2 1,9

RVA (“de novo”) 4 4,8
TC da restenose=tratamento clínico da restenose;
RLA=revascularização da lesão-alvo; RVA=revascularização do
vaso-alvo

Figura 1

Curva geral de sobrevida de Kaplan-Meier da população
estudada

Figura 2

Curva geral de sobrevida livre de eventos (restenose) de Kaplan-
Meier da população estudada

No presente estudo os pacientes, que além da
gravidade que acompanha, per si, todos os
diabéticos, apresentavam outras comorbidades,
como infarto e intervenções prévias. Outros
agravantes foram as lesões mais complexas
(B1, B2 e C) estarem presentes em 66,2% (p<0,001)
dos pacientes em artérias finas, de calibre médio
de 2,54mm e cobertas por stents longos (média
34mm). Adiciona-se maior complexidade a
presença de 46 (43,8%) pacientes multiarteriais.

A despeito deste quadro desfavorável à
intervenção, os resultados da fase hospitalar
foram excelentes e o seguimento com 92 (87,6%)
pacientes sem eventos foi bastante satisfatório.
O evento angina esteve presente em 11 (10,5%)
pacientes, mas com apenas 7 (6,7%) restenoses
comprovadas. Considerando-se que entre os
anginosos houve 4 (3,8%) pacientes com
progressão da lesão em outros seguimentos
(lesões “de novo”), observou-se que os eventos
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relacionados à perda do resultado do
procedimento diminuem consideravelmente.

Mesmo sendo ainda a restenose uma limitação da
intervenção percutânea, sobretudo nos diabéticos,
observa-se uma capacidade de repetição do método,
não somente na restenose como também nas lesões
“de novo”, sem as complicações inerentes de uma
reoperação como ocorre nos pacientes cirúrgicos.
Dos 11 pacientes sintomáticos, 6 (5,7%) fizeram nova
angioplastia (3 com restenose e 3 com lesão “de
novo”).

Nesta série de pacientes não se teve relato de
trombose tardia, embora a razão principal para o
não aparecimento deste evento possa ser justificada
pela amostra reduzida. Em estudos envolvendo
uma população maior, como no Registro SOLACI21,
a taxa de oclusão subaguda se encontra em torno
de 0,9%. No registro do presente estudo, como
medida de prevenção no seguimento tardio, a
orientação inicial era para a manutenção do uso do
clopidogrel (75mg) durante o período mínimo de
seis meses. Atualmente, tentando-se reduzir a
trombose tardia, preconiza-se o uso por um período
de um ano. Nos pacientes multiarteriais, lesões de
bifurcação, tronco coronariano ou presença de
trombos, indica-se por um período de dois anos. O
uso continuado dos antiadesivos plaquetários,
associado a outras medidas como controle dos
fatores de risco, são medidas que auxiliam na boa
evolução tardia dos diabéticos que são submetidos
à angioplastia com stents farmacológicos.

Limitações do estudo

Por ser um estudo de acompanhamento clínico com
pacientes do “mundo real”, uma das limitações do
estudo refere-se ao fato de ser um registro
consecutivo.

Pelo fato de os pacientes serem acompanhados por
seus respectivos médicos assistentes, o estudo não
permitiu o controle angiográfico de todos os
pacientes tratados, principalmente os
assintomáticos. Isto impossibilita afirmar que não
houve alguma perda tardia devido à hiperplasia
intimal intra-stent. Entretanto, não desmerece o
resultado clínico obtido.

Apesar de o número da amostra ser limitado,
permitiu tirar ilações da evolução desses pacientes
no período analisado.

Conclusões

No presente estudo, o implante de stents
farmacológicos em pacientes diabéticos mostrou-se,
pela curva de sobrevida e livre de eventos, uma
estratégia segura, com excelentes resultados
hospitalares e uma taxa de eventos cardíacos
maiores, bastante favorável no período analisado.
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