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RESUMO 

 

Introdução: Pacientes (pts) submetidos a intervenção coronariana percutânea (ICP) 

com implante de stents coronarianos farmacológicos apresentam risco de trombose 

intra-stent, necessitando de dupla antiagregação plaquetária com ácido acetil 

salicílico (AAS) e clopidogrel. Cerca de 4 a 40% dos pts são resistentes ao 

clopidogrel quando avaliados por testes de agregação plaquetária. O valor destes 

testes na predição de eventos cardiovasculares de longo prazo não está determinado. 

Da mesma forma, não há certeza sobre o melhor valor de corte para considerar 

esses pacientes como não respondedores. Objetivos: Avaliar o valor do teste de 

agregação plaquetária por atividade do ADP5 na predição de eventos de longo 

prazo em pacientes submetidos a ICP eletiva com implante de stents 

farmacológicos. Casuística e Métodos: Foram incluídos prospectivamente 209 pts 

(142 [74%] homens, com média de idade 67±10,4 anos) submetidos a ICP eletiva 

com colocação de stents farmacológicos no período de Maio de 2006 a Janeiro de 

2008 em um serviço privado de Cardiologia. Os pacientes foram avaliados quanto à 

agregação plaquetária 12 a 18 h após o procedimento pelo método de agregometria 

óptica, com avaliação pelo ADP5. Os pacientes foram seguidos por contato 

telefônico, contato com médicos assistentes e consultas ao prontuário eletrônico da 

Casa de Saúde São José, onde foram internados em caso de eventos. Houve perda 

de 17 (8%) pts no seguimento, e a amostra final foi constituída de 192 pts. Utilizou-

se a curva ROC para estabelecer o melhor ponto de corte para o ADP. Construiu-se 

uma curva de sobrevida livre de eventos pelo método de Kaplan-Meyer para 

pacientes com valores acima e abaixo desse valor. Os eventos considerados foram 

morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, trombose confirmada de stent e 

necessidade de revascularização do vaso-alvo. O desfecho analisado foi o tempo até 

o primeiro evento, usando-se o modelo de Riscos Proporcionais de Cox para 

identificar as variáveis relacionadas de modo independente com o desfecho. 

Resultados: O melhor ponto de corte de ADP5 foi de 33%. Cento e sete (55,7%) 
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pacientes apresentavam ADP5≥33%. Pacientes com ADP5≥33% tinham maior taxa 

de infarto prévio (28% vs 15,3%, p=0,035) e maior taxa de uso de betabloqueadores 

no momento da inclusão (63,5% vs 44,7%, p=0,027). No seguimento, 51 (26,5%) 

pts apresentaram eventos. Pacientes com ADP≥33% apresentaram maior taxa de 

eventos quando comparados a pts com valores <33% (37% vs 32%, p=0,067). O 

valor de ADP5 nos pts com e sem eventos foi, respectivamente, de 37±13,5% vs 

32,7±14%, p=0,06. A probabilidade de sobrevida livre de eventos ao final de 1800 

dias foi de 70% vs 55% para pts com ADP5 abaixo ou acima de 33%, 

respectivamente. As variáveis relacionadas de modo independente com os eventos 

foram tabagismo (HR 3,49; IC95% 1,76-6,9; p=0,0003), ADP5≥33% (HR 1,95; 

IC95% 1,09-3,51; p=0,025) e idade (HR 1,03; IC95% 1,0-1,06; p=0,041). 

Conclusões: O teste de agregação plaquetária por análise do ADP5 identificou 

55,7% de pts com perfil de agregação inadequado. ADP5≥33% foi preditor 

independente de eventos de longo prazo. Foram ainda identificados como preditores 

independentes a presença do tabagismo e idade avançada.  

Palavras-Chave: agregação plaquetária, intervenção coronariana percutânea, stents 

farmacológicos, trombose. 



14 

 

ABSTRACT 
 

Background: Patients (pts) who undergo percutaneous coronary intervention (PCI) 

with the implantation of drug-eluting stents (DES) are at increased risk of 

thrombotic events and a dual antiplatelet regimen with aspirin and clopidogrel is 

mandatory to prevent such complication. However, 4% to 40% of the pts are poor 

responders to clopidogrel as assessed by platelet reactivity tests (PRT). The role of 

such tests in the prediction of long-term events is not clear. Likewise, the best cutoff 

has not been defined. Objectives: To investigate the role of platelet reactivity 

assessment in the prediction of long-term cardiovascular events in pts who undergo 

elective PCI with the implantation of DES. Methods: From May 2006 through 

January 2008, 209 pts underwent elective PCI with the implantation of DES in a 

private cardiology hospital. Mean age was 67±10.4 years and 142 (74%) were male. 

PRT was assessed 12 to 18 h after ICP by light transmittance aggregometry with 

ADP5. Follow-up was achieved by telephone interview and was complemented with 

information from primary physician, relatives, and hospital records.   Seventeen 

(8%) pts were lost to follow-up and the final cohort comprised 192 pts. Receiver 

operating curve (ROC) was used to determine the best ADP5 cutoff to predict 

events. Kaplan-Meier event-free survival curves were constructed. The primary 

endpoint was a combination of cardiovascular death, acute myocardial infarction, 

definite stent trombosis and target-artery revascularization. Cox proportional hazard 

models were used to determine the variables independently associated with the time 

to the first event. Results: The best ADP5 cutoff to predict event was 33%. One 

hundred and seven (55.7%) pts had ADP5≥33%. Such pts were more likely to have 

previous myocardial infarction (28% vs 15.3%, p=0.035) and greater use of 

betablockers at the time of PCI (63.5% vs 44.7%, p=0.027). During follow-up, 51 

(26.5%) pts had an event. Pts with ADP≥33% had higher event rates than pts with 

values <33% (37% vs 32%, p=0.067). Mean ADP5 in pts with and without events 

was, respectively, 37±13.5% vs 32.7±14%, p=0.06. Event-free survival rate at 1,800 
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days was 55% vs 70% for pts with ADP5 above and below such cutoff, respectively. 

Independent predictors of time to first event were current smoking (HR 3.49; 95% 

CI 1.76-6.9; p=0.0003), ADP5≥33% (HR 1.95; 95% CI 1.09-3.51; p=0.025) and age 

(HR 1.03; 95% CI 1.0-1.06; p=0.041). Conclusion: In this study, 55.7% of the pts 

were poor responders to clopidogrel as assesd by PRT with ADP5. Current smoking 

was the main factor associated with long-term events, followed by ADP5≥33% and 

age. 

Key words: platelet aggregation, percutaneous transluminal coronary angioplasty, 

drug-eluting stents, thrombosis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países 

ocidentais. Nos Estados Unidos, cerca de 12 milhões de pessoas apresentam 

doença arterial coronariana (DAC) e destes, um milhão desenvolvem uma 

síndrome coronariana aguda (SCA)
1
. 

O tratamento da DAC pode ser dividido em medicamentoso, cirúrgico 

(revascularização miocárdica) e percutâneo. O tratamento percutâneo foi 

realizado pela primeira vez em humanos por Andreas Gruentzig em 1977
2
. O 

procedimento consistia na utilização de um balão, que ao ser insuflado no local 

da estenose coronariana, promovia a correção dessa lesão. Apesar dos resultados 

animadores, logo essa técnica apresentou um inconveniente – as lesões voltavam 

a estenosar com freqüência. Para tentar solucionar esse problema, foram 

desenvolvidos no início da década de 90, dispositivos usados para ancorar a 

lesão e com isso reduzir as taxas de reestenose. Esses dispositivos – hoje 

conhecidos como stents convencionais – realmente reduziram a incidência de 

reestenose, mas não a um nível ideal
2
. 

Em 2003, novos stents foram introduzidos no mercado. Essa geração 

de stents apresentava uma característica revolucionária – eles eram eluídos em 

drogas, como sirolimus e paclitaxel, que reduziam a proliferação neointimal, 

diminuindo significativamente a taxa de reestenose. Esses stents foram 

chamados de stents farmacológicos. 
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Se por um lado, os stents farmacológicos atenuaram o problema da 

reestenose, uma nova complicação surgiu em virtude dessa lenta reepitelização. 

A trombose intra-stent tornou-se um problema importante, já que levava a 

quadros dramáticos de SCA e morte. Para combatê-la fez-se necessária a 

utilização de drogas antiagregantes plaquetárias, bloqueando-se o sistema 

através de diferentes vias. As drogas classicamente utilizadas para esse fim são o 

ácido acetil salicílico (AAS) e o clopidogrel, constituindo a chamada dupla 

antiagregação plaquetária
2
. 

Após o implante de um stent farmacológico, é mandatório o uso de AAS 

e clopidogrel, por um período mínimo de um ano
2
. A eficácia antiagregante 

dessas drogas pode ser avaliada por testes de agregação plaquetária. O AAS 

pode ser avaliado pela dosagem do ácido aracdônico e o clopidogrel pode ser 

avaliado por uma série de testes, sendo os mais utilizados a agregometria óptica, 

que mede a atividade da adenosina difosfato (ADP), e o teste point of care 

Verify Now. 

Com a utilização desses testes nesse cenário, observou-se que 4% a 40% 

dos pacientes em uso do clopidogrel não apresentam antiagregação plaquetária 

em níveis ideais
3
. Esses pacientes passaram a ser conhecidos como não 

respondedores ao clopidogrel, considerando-se o critério laboratorial. A atenção 

da comunidade médica voltou-se, então, para os testes de agregação plaquetária, 

pois muitas dúvidas persistem. Não se sabe ao certo, qual a repercussão da 

identificação dos pacientes mal antiagregados na incidência de desfechos 
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clínicos em longo prazo. Além disso, não se sabe qual o valor de corte ideal para 

identificar os pacientes mal antiagregados e qual seria o melhor momento para 

realização da medida de agregação plaquetária. E finalmente, a melhor 

estratégia para manusear estes pacientes não está definida. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Gerais 

 Avaliar o valor prognóstico da medida de agregação plaquetária em 

pacientes submetidos a ICP eletiva, com colocação de stents 

farmacológicos. 

2.2 Específicos 
 

 Determinar o melhor ponto de corte para identificação de eventos. 

 Identificar a proporção de pacientes com antiagregação insatisfatória com 

clopidogrel e suas características. 

 Determinar a influência deste perfil de agregação plaquetária na ocorrência 

de eventos cardiovasculares de longo prazo. 

 Identificar outras variáveis, além do teste de agregação plaquetária, que 

possam influenciar na ocorrência de eventos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1  Doença Arterial Coronariana 

 
A DAC ou aterosclerose coronariana apresenta alta prevalência na 

população geral e possui considerável impacto na morbimortalidade. Um grande 

percentual de pacientes com DAC é internado com um quadro de SCA, o que 

leva a um gasto anual médio de 8,7 milhões de dólares no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Destes, 70% são gastos com procedimentos de alta 

complexidade
4
. 

Fatores como envelhecimento da população, sobretudo em países em 

desenvolvimento, aumento da prevalência de obesidade, além dos fatores de 

risco clássicos para DAC, são responsáveis pela persistência e aumento da 

prevalência de tal condição. 

A DAC possui causas multifatoriais. A redução da incidência da 

doença aterosclerótica passa pelo conceito do controle dos fatores de risco 

modificáveis, entre eles a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus 

(DM), dislipidemia, sedentarismo, obesidade, tabagismo; estes últimos em 

crescente importância com o desenvolvimento socioeconômico do país. Somam-

se a isso a idade avançada, o sexo masculino e a história familiar para DAC, que 

constituem os fatores de risco não modificáveis. 

No início da década de 50 foi realizado, nos EUA, um grande estudo 

epidemiológico para identificação dos fatores de risco de desenvolvimento de 

DAC e suas contribuições ao longo dos anos. O estudo Framingham Heart
5
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avaliou mais de 5000 indivíduos sem evidência clínica de DAC, com idade entre 

30 e 62 anos, com seguimento ao longo dos anos, na pesquisa de 

desenvolvimento de DAC e suas manifestações. Deste estudo observacional foi 

criado um escore, conhecido como escore de Framingham, que é uma 

ferramenta útil para predição de desenvolvimento de DAC na população geral 

com fatores de risco coronarianos, permitindo atuação mais intensa na 

prevenção primária. 

A SCA constitui a faceta mais dramática da DAC e é a principal 

responsável pela elevada morbimortalidade. Possui também importante impacto 

socioeconômico, sendo causa comum de incapacidade laborativa.  

Dados epidemiológicos americanos descrevem uma prevalência de 12 

milhões de indivíduos portadores de DAC e destes, mais de 1 milhão 

desenvolvem um quadro de SCA. O estudo observacional e multicêntrico, Global 

Registry of Acute Coronary Events (GRACE)
6 

avaliou 11.543 pacientes com 

SCA em 14 países,  demonstrando uma taxa de mortalidade  de 7% no infarto 

agudo do miocárdio (IAM) com supradesnível de segmento ST,  6% no IAM 

sem supradesnível de segmento ST e 3% na angina instável, permitindo avaliar a 

evolução da doença isquêmica do coração em cenários da vida real. 

Santos et al
7
 estudaram 860 pacientes admitidos em uma unidade de 

emergência com diagnóstico de SCA com objetivo de avaliar as características 

basais da população atendida, a modalidade de apresentação da SCA, a indicação 

de cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) e angioplastia coronariana, 
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assim como a mortalidade intra-hospitalar. A mortalidade neste registro 

brasileiro foi de 4,8% e não houve diferenças entre as síndromes com e sem 

supradesnivelamento do segmento ST. 

A SCA pode se manifestar de diferentes formas quanto às suas 

manifestações clínicas e sobretudo eletrocardiográficas. As variações clínicas da 

SCA são: IAM com supradesnivel do segmento ST (IAMCSST), angina instável 

e IAM sem supradesnível do segmento ST (IAMSSST) – estas duas últimas 

compõem o espectro clínico das SCA sem supradesnível de segmento ST. 

Importante lembrar que cada uma dessas variações apresenta diferentes 

mecanismos na formação do trombo, com oclusão total ou parcial da artéria 

coronariana, o que implica em diferenças em seu tratamento medicamentoso
8
. 

A aterosclerose possui um caráter de doença crônica, com seu início 

nas primeiras décadas de vida, seguindo-se ao longo dos anos, com 

desenvolvimento de suas complicações em estágios mais avançados da vida, o 

que explica a incidência maior de doenças cardiovasculares em idades mais 

avançadas
8
. 

A estrutura da artéria normal consiste em íntima, composta de uma 

camada de células endoteliais, da túnica média, composta em sua maioria de 

células musculares lisas e da adventícia, esta formada de fibras de colágeno. No 

conhecimento das camadas das artérias é importante saber que na camada íntima 

ocorre o processo de equilíbrio trombótico endotelial
8
. 
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As células endoteliais da camada intimal são responsáveis por manter 

o sangue em estado líquido durante seu contato, portanto mantém a homeostase 

vascular. O endotélio normal manifesta propriedades anticoagulantes, pró-

fibrinolíticas e inibitórias das plaquetas. Esses mecanismos regulatórios podem 

sofrer alterações durante o desenvolvimento de doenças arteriais vasculares, 

predispondo a situações de maior trombogênese
9
.  

O processo de aterogênese propriamente dito inicia-se com o acúmulo 

de pequenas partículas de lipoproteínas na íntima, as quais ligam-se a 

proteoglicanos presentes na íntima, formando aglomerados. Esta formação é 

propensa a maior ocorrência de oxidação, componente importante da 

aterosclerose
8
. 

Outro mecanismo presente neste processo é o recrutamento de 

leucócitos e o subseqüente acúmulo. Essas células acabam por aderir ao 

endotélio, acumulam lipídeos em seu interior e transformam-se em células 

espumosas
8
. 

O crescimento das lesões ateroscleróticas segue o padrão inicial de 

formação da placa para ―fora‖ do lúmen, com inicial manutenção da luz do vaso. 

Este fenônemo é conhecido como remodelamento positivo. 

A diminuição do lúmen arterial inicia-se quando a placa já atingiu o 

ponto máximo de remodelamento positivo, estando o indivíduo totalmente 

assintomático nestas fases iniciais. A fase sintomática, que ocorre, em geral, após 
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a redução da luz do vaso para cerca de 60%, manifesta-se muitas décadas após o 

início da lesão
8
. 

O substrato fisiopatológico da SCA consiste basicamente do resultado 

da ruptura da placa aterosclerótica levando à formação de trombo intraluminal, 

que pode obstruir totalmente o vaso, manifestando-se clinicamente como 

IAMCSST, ou ocluir parcialmente, levando ao IAMSSST ou à angina instável. 

Sabe-se atualmente que muitos eventos coronarianos ocorrem em 

lesões que não eram necessariamente obstrutivas, isto é, não possuíam 

importante redução da luz do vaso. O evento implicado nestes casos é a ruptura 

da placa aterosclerótica, com subseqüente exposição de seu material lipídico 

(altamente trombogênico) e formação do trombo
8
. 

  A placa aterosclerótica com maior risco de romper é aquela com 

importante teor lipídico em seu interior, com presença de numerosas células 

gordurosas, isto é, macrógafos ricos em lipídios (células espumosas). A fina 

camada protetora endotelial também se constitui um importante fator de 

vulnerabilidade, que associado a fatores como aumento do estresse endotelial, 

permite que ocorra ruptura da placa aterosclerótica. Outro fator que parece ter 

ação na vulnerabilidade da placa é a reduzida presença de células musculares 

lisas, o que torna essa lesão propensa a ruptura
8
. 

A trombose é, portanto, o evento marcador da evolução da doença 

aterosclerótica crônica para a agudização, manifesta com SCA nos seus diversos 

espectros. 



25 

 

Após a ruptura da placa, a íntima também lesada, perde sua capacidade 

de manter hemostasia vascular, com a perda de sua capacidade antiagregante 

plaquetária. O mecanismo que se segue é a ativação da cascata de ativação e 

agregação plaquetária. 

A cascata consiste em fases sucessivas, após exposição do material 

lipídico de uma placa aterotrombótica. A primeira fase consiste na adesão 

plaquetária, na qual as plaquetas circulantes reconhecem o local da lesão 

endotelial e aderem a este sítio, formando uma camada de células presas à 

camada íntima
9
.  

A adesividade da plaqueta ao endotélio vascular é mediada 

principalmente pelo fator de von Willebrand (vWF), este sintetizado pelos 

células endoteliais e megacariócitos. Através desta força gerada pela ligação 

desta proteína ao complexo plaqueta-endotélio, é possível que as plaquetas 

resistam à força de cisalhamento gerada pelo fluxo de sangue pelo local da 

ruptura da placa. O vWF liga-se à plaqueta através do receptor presente na 

glicoproteína (GP) Ib, esta presente na superfície da plaqueta. 

Seguindo-se à adesão, ocorre a fase de ativação plaquetária. O processo 

de ativação plaquetária é dependente de diversos fatores, entre eles a participação 

de mediadores humorais, tais como a epinefrina, trombina, serotonina e difosfato 

de adenosina (ADP). As plaquetas já ativadas produzem uma série de produtos 

armazenados em seus grânulos citoplasmáticos, como o ADP, serotonina e o 

tromboxane A2 (TXA2), este último um potente ativador plaquetário e 
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vasoconstrictor; com isso gerando uma retroalimentação na cascata de adesão-

ativação plaquetária
9
. 

A agregação plaquetária, fase final desta cascata de formação do trombo 

plaquetário, é mediada também por todos esses produtos gerados nas fases 

anteriores (liberados dos grânulos citoplasmáticos). Nesta fase, o que ocorre é 

interação entre as plaquetas além do recrutamento local de outras plaquetas a este 

sítio de lesão endotelial. O fibrinogênio e novamente o vWF atuam como 

ligantes das plaquetas nesta fase de agregação plaquetária, através da sua 

interação com os receptores de GP IIbIIIa, sendo este receptor o mais abundante 

na superfície da plaqueta
9
. 

O conhecimento da biologia molecular e a participação de receptores e 

agonistas no processo de ativação da cascata de agregação plaquetária, bem 

como os processos deflagradores de tais mecanismos propiciou o 

desenvolvimento de novas classes medicamentosas com atuação em diferentes 

pontos desta cascata, com racional de utilização dentro de cada espectro clínico 

das SCA. 

3.2  Intervenções Coronarianas Percutâneas 
 

O procedimento conhecido como angioplastia coronariana transluminal 

percutânea ou intervenção coronariana percutânea (ICP) foi realizada 

primeiramente em 1977, por Andreas Gruentzig
2
, utilizando um cateter-balão 

para realização da desobstrução de  lesões estenóticas nas artérias coronarianas. 
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Desde então este procedimento foi ampla e constantemente modificado com 

surgimento de novas técnicas e dispositivos que melhoraram resultados a curto e 

longo prazos. 

Ao longo das décadas observou-se que a taxas de oclusão aguda do vaso 

tratado após realização de ACTP por balão (5 a 8% dos casos) e recorrência do 

quadro anginoso, secundário a reestenose da lesão previamente tratada (15 a 

30%) tornavam-se eventos desfavoráveis à evolução dos pacientes. No início dos 

anos 90 desenvolveram-se dispositivos com a intenção de redução da ocorrência 

destes desfechos, surgindo a primeira série de stents coronarianos
2
. 

Estes dispositivos teriam a função de manter um arcabouço de sustentação 

para a placa aterosclerótica, sendo o principal responsável pela melhora da 

sobrevida e morbidade dos pacientes submetidos a ICP. Soma-se à isso, a sempre 

importante curva de aprendizado de uma nova técnica inserida no arsenal 

terapêutico de uma doença, com resultados cada vez melhores em centros de 

grande e constante realização de tais exames
2
. 

 Epstein et al
10

 recentemente publicaram dados de um estudo 

observacional realizado nos EUA, em diversos estados, onde observaram a 

mudança do padrão de realização de ICP ao longo do período de 2001-2008. Nos 

anos de 2001-2002 foram realizadas 501 (9%) angioplastias com balão, de um 

total de 3.827 angioplastias; no biênio 2007-2008, este número foi de apenas 117 

(2%), de um total de 3.667. Portanto, o surgimento do stent coronariano 
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definitivamente foi incorporado à prática clínica no tratamento de lesões 

coronarianas por via percutânea. 

Atualmente o uso do cateter-balão ficou restrito como coadjuvante no 

procedimento de ACTP com implante de stent, sendo utilizado para a dilatação da 

artéria a ser tratada, a realização da liberação do stent e a expansão do mesmo. 

O primeiro stent coronariano expansivo por balão foi implantado por 

Sousa
11

 em colaboração com os idealizadores deste novo dispositivo, Júlio 

Palmaz e Richard Schatz, em 1987, no Hospital do Coração em São Paulo. Este 

dispositivo pioneiro, com algumas modificações foi patenteado como stent de 

Palmaz-Schatz e a partir de 1991 foi liberado para uso na prática clínica no 

Brasil. 

Em 1994 iniciou-se uma série de estudos randomizados nos EUA com 

implante de stents convencionais (conhecidos como ―stent de metal‖) que 

demonstraram a superioridade do implante deste dispositivo quando comparados 

à ICP realizada com balão, reduzindo drasticamente a oclusão aguda ocorrida 

imediatamente após dilatação da artéria com o balão (relacionada em alguns 

casos com a dissecção da artéria tratada) e as taxas de recorrência dos sintomas 

(estes relacionados a reestenose que ocorria naquelas lesões tratadas, que 

poderiam ser explicadas pelo recuo elástico da parede vascular deixando uma 

estenose residual média de 30-35% após o procedimento)
2,12,13

.  

Em Janeiro de 2.000 os stents coronarianos foram incorporados à lista de 

procedimentos reembolsados pelo SUS no Brasil. Mais de vinte modelos distintos 
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de stents convencionais estão atualmente registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA)
11

. 

No estudo de Epstein et al
10 

observou-se que no início dos anos 2.000 

houve importante incremento do uso dos stents convencionais, uma vez que já 

havia quase uma década de uso e observações desta técnica. De um população 

de 5.569 pacientes (pts) submetidos a revascularização do miocárdio (seja 

cirúrgica ou percutânea) no biênio 2001-2002, 3.827 pts (69%) foram 

submetidos a ICP , sendo indicada e realizada cirurgia de revascularização do 

miocárdio (CRM) em 1.742 pts (31%). Esta desproporção aumenta quando as 

duas técnicas são comparadas ao longo dos anos de 2007-2008, nos quais houve 

redução na realização de CRM (23%) e aumento na taxa de ACTP (77%), 

sobretudo devido ao desenvolvimento dos stents revestidos com drogas, os 

stents farmacológicos. 

Observa-se, neste trabalho, uma taxa de redução nas CRM de 38% ao 

longo do período de 2001 a 2008, de 1.792 pts por milhões de adultos/ano (IC 

95%, 1663-1825) no período de 2001-2002 para 1.081 pts por milhões de 

adultos/ano (IC 95%, 1032-1133) nos anos de 2007-2008
10

. 

Após a realização da ACTP considera-se sucesso angiográfico uma 

estenose residual inferior a 50% da luz do vaso, com obtenção de fluxo 

sanguíneo normal. O sucesso clínico baseia-se na ausência de complicações 

durante o procedimento (morte, IAM ou CRM de urgência) e pela ausência de 

revascularização cirúrgica no período de 30 dias após o procedimento
2
.  
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O uso rotineiro dos stents convencionais aumentou de forma considerável 

a taxa de sucesso angiográfico e clínico das ICP. Contudo, há uma série de 

complicações que podem ocorrer durante e após o implante do stent, algumas de 

pequeno significado clínico e outras com importante impacto na 

morbimortalidade cardiovascular. O IAM peri-procedimento constitui-se na 

complicação mais comum das ICP com implante de stent. É definido como uma 

elevação enzimática de três vezes ou mais no valor normal da fração MB da 

enzima creatinoquinase (CKMB) ou da troponina, sendo muitas vezes a única 

forma de diagnosticar tal condição
2
. 

As oclusões de ramos secundários constituem-se em outra complicação 

que pode ocorrer em 6% a 8% dos casos, principalmente quando a lesão tratada 

engloba uma bifurcação, com lesão na origem do ramo secundário. A 

conseqüência de tal complicação está ligada à importância anatômica deste 

ramo, dependente do território miocárdico que está sendo irrigado por ele
2
. 

Atualmente há várias técnicas para redução desta complicação, como, por 

exemplo, a proteção do ramo secundário com uma corda guia que mantenha o 

vaso aberto durante a dilatação e colocação do stent na lesão-alvo. 

A trombose constitui-se em complicação grave e temível após um 

implante de stent, seja ele convencional ou farmacológico, estando este último 

sob maior risco. Esta complicação, nas séries mais antigas com stents 

convencionais, ocorria de forma subaguda em 3,5% a 8,6% dos casos, sendo 
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drasticamente reduzida para 0,5% a 1% com o advento da dupla antiagregação 

plaquetária com AAS e tienopiridínicos, como o clopidogrel
2
. 

O grande e maior problema relacionado a ICP com implante de stent 

convencional reside na reestenose intra-stent, cuja incidência varia de 15% a 

41%
11

. Vários fatores estão relacionados ao maior desenvolvimento de 

reestenose tais como: idade avançada, presença de DM, lesões extensas, 

tamanho total do stent – quanto maiores, maior a propensão a reestenose – , 

diâmetros reduzidos após implante do stent, e lesões na artéria coronariana 

descendente anterior
11

. 

O mecanismo fisiopatológico para este processo está relacionado a 

proliferação neointimal excessiva que ocorre no interior do stent
14

. Desta forma, 

após a redução da trombose de stent com a otimização da antiagregação 

plaquetária, tornou-se necessária uma nova estratégia, desta vez voltada para a 

redução do fenômeno da reestenose. Isso levou a criação dos chamados stents 

farmacológicos ou stents eluídos em drogas, que possuíam como racional a 

utilização de drogas que pudessem evitar a ocorrência desta proliferação, agindo 

localmente no endotélio. 

O primeiro estudo a testar a segurança e eficácia dos stents eluídos com 

drogas foi realizado no Brasil por Sousa et al
15,16

, no Instituto
 
Dante Pazzanese 

de Cardiologia de São Paulo. Neste estudo, o primeiro stent farmacológico com 

a liberação de sirolimus foi implantado em Dezembro de 1999. Foram estudados 

30 pts portadores de DAC uniarterial tratados com este stent farmacológico e 
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seguidos clinica e angiograficamente por até 48 meses. Não foi observada 

ocorrência de reestenose intra-stent em até dois anos de seguimento e apenas um 

paciente apresentou reestenose no segmento arterial tratado. Esse trabalho foi 

responsável pela viabilização deste dispositivo, estimulando os estudos que se 

seguiram nesta área. No início do ano de 2003 esses stents foram aprovados para 

uso clínico nos EUA. 

Os primeiros stents revestidos com drogas ―antiproliferativas‖ foram o 

Cypher (revestido com sirolimus) e o Taxus (revestido com paclitaxel), sendo os 

de maior utilização em nosso meio até hoje. 

O estudo RAVEL
17 

avaliou um total de 238 pacientes randomizados para 

o tratamento percutâneo com implante de stent farmacológico Cypher e outro 

grupo com stent convencional. Em um seguimento de seis meses não houve 

reestenose em nenhum dos pacientes tratados com Cypher. Já o grupo tratado 

com stent convencional apresentou taxa de reestenose de 26%. Foi realizada 

ainda uma subanálise com a avaliação através do uso de ultrassonografia 

intracoronária demonstrando uma redução de 90% na ocorrência de hiperplasia 

intimal quando comparado o grupo com stent farmacológico e o grupo com stent 

convencional, o que em última análise explica a taxa pequena de reestenose 

intra-stent nos dispositivos eluídos em drogas. 

O stent Taxus possui como revestimento de sua malha interna a droga 

chamada paclitaxel, uma droga que previne a divisão celular, logo a proliferação 

das células do endotélio. O estudo TAXUS IV
18

, comparou a eficácia do uso de 
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stent eluído em paclitaxel quando comparado ao stent de metal. Foram avaliados 

1.314 pts randomizados para os dois grupos. A necessidade de revascularização 

da lesão-alvo e a reestenose angiográfica foram significativamente menores nos 

pacientes que foram tratados com stent taxus. 

Dados do trabalho de Epstein et al
10 

demonstram uma crescente utilização 

dos stents farmacológicos após sua liberação pelo Food and Drug 

Administration (FDA) em 2003, com 2.040 pts por milhões de adultos/ano 

(38%) no período de 2003-2004 comparado com 1.557 pts por milhões de 

adultos/ano (29%) que foram submetidos a ICP com implante de stent 

convencional. No período de 2005-2006 a taxa de implante de stent 

farmacológico atingiu valores elevados de 65% versus 9% de pts que realizaram 

ICP com stent convencional, correspondendo ao período de maior utilização 

deste dispositivo. Como toda nova intervenção diagnóstica ou terapêutica, 

seguiu-se a este período de intensa utilização do dispositivo um momento de 

maior equilíbrio, provavelmente pelo fato de a comunidade médica identificar 

com maior clareza quais os grupos de pts que mais beneficiam-se desta medida. 

No biênio 2007-2008 a taxa de utilização de stent eluído em droga foi de 50% vs 

25% do uso de stent convencional
10

. 

Até o ano de 2008 a ANVISA havia concedido o registro e liberação para 

prática clínica de doze modelos distintos de stents farmacológicos
11

.  

De acordo com as Diretrizes Brasileiras
11

, as indicações com classe I de 

recomendação para implante de stents farmacológicos são a presença de DM, 
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vasos coronarianos com diâmetro ≤ 2,5mm, estenoses coronarianas com 

comprimento ≥ 10mm, estenoses em bifurcação coronária, reestenose intra-stent 

convencional e ICP em oclusão crônica. 

O problema da reestenose de stent foi solucionado com a utilização dos 

stents farmacológicos que possuíam como característica uma lenta 

reepitelização, resultando em uma baixa proliferação neointimal. Contudo, uma 

vez que a reepitelização do endotélio ocorre de forma lenta nesta área de 

inserção do stent esta situação acaba por gerar um ambiente favorável para a 

ocorrência de trombose, funcionando como um potente estímulo trombogênico
2
.  

Como anteriormente exposto, a trombose de stent consiste em uma 

complicação de alto impacto na morbimortalidade. A mortalidade de pts que 

evoluam com trombose de stent é de aproximadamente 50%, sendo portanto 

uma condição que deve ser intensamente evitada, sobretudo com medidas 

farmacológicas, com o uso de dupla antiagregação plaquetária com AAS e 

clopidogrel
19

.  

Classicamente a ocorrência de trombose de stent era descrita nos 

primeiros 30 dias após o implante do stent. Com a crescente utilização dos stents 

farmacológicos ao longo dos anos, observou-se o aparecimento de trombose 

com tempo de evolução mais tardia, isto é, além dos 30 dias após o implante de 

stent. Tornou-se, então, necessária a elaboração de uma normatização das 

definições de trombose
20

, esta realizada pelo Academic Research Consortium 

por solicitação do FDA. 
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A trombose de stent ocorrida dentro das primeiras 24 horas de realização 

do procedimento é chamada de aguda. Quando ocorrida entre 24 h e 30 dias, é 

caracterizada como subaguda. A trombose tardia ocorre no período de 30 dias 

até um ano e a trombose muito tardia além de um ano. Classificou-se ainda, a 

presença de trombose como definitiva, quando há ocorrência de um quadro de 

SCA associada à cineangiocoronariografia evidenciando trombose de stent ou 

avaliação anatomopatológica da presença de trombose. A trombose é 

considerada provável quando ocorre morte súbita nos 30 dias subseqüentes ao 

implante de stent ou na ocorrência de IAM relacionado à artéria tratada – 

mesmo na ausência de confirmação angiográfica – e, possível, quando a morte 

súbita ocorre além dos 30 dias do procedimento
20

. 

Com a utilização da dupla antiagregação plaquetária e do conceito de 

utilização de altas pressões do balão para a realização da dilatação da artéria, as 

taxas iniciais de trombose de stent convencional caíram de 18%
 
para < 1%, 

quando realizadas em lesões não complexas
20,21

, sendo as lesões mais complexas 

responsáveis por 2% a 3% de trombose. Contudo, quando analisados os diversos 

estudos que avaliaram os desfechos de trombose tardia e ocorrência de eventos 

cardiovasculares maiores, como IAM ou morte, observou-se que havia uma leve 

tendência dos stents farmacológicos em apresentarem trombose tardia
22

. 

Um estudo comparou os stents revestidos com sirolimus (cypher) e com 

paclitaxel (taxus) aos stents convencionais
23

. Observou-se a presença de 

trombose de stent definitiva ou provável em 1,5% dos stents revestidos com 
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sirolimus contra o 1,7% dos pacientes com stent convencional, com valor de 

p=0.70. A comparação com o stent revestido com paclitaxel observou uma taxa 

de 1,8% de ocorrência de trombose contra 1,4% no grupo stent convencional 

com valor de p=0,52, em um seguimento de 4 anos. 

Não houve, nestes trabalhos, diferença em relação a ocorrência de 

eventos cardiovasculares maiores, com uma taxa de necessidade de 

revascularização do vaso tratado menor nos pacientes com stent farmacológico 

(10% x 20%, p<0,001)
23

. Logo, a taxa levemente aumentada de trombose de 

stent tardia neste grupo de pacientes é compensada pela redução significativa de 

necessidade de revascularização do vaso tratado. 

A ocorrência de trombose de stent é multifatorial, podendo ocorrer 

devido a diversos fatores, como o mau posicionamento e má expansão do stent, 

lesões tratadas em bifurcações, stents de comprimentos longos, e a 

descontinuação da terapêutica antiagregante plaquetária dupla com AAS e 

clopidogrel, sendo este, o principal fator
2,11,19

. 

Os resultados de um estudo de Iakovou et al
19 

que tinha como objetivos  a 

avaliação da incidência e preditores da ocorrência de trombose de stent 

farmacológico (cypher e taxus)  e  sua evolução clínica, observou que em um 

seguimento de 9 meses a taxa de trombose de stent foi de 1,3% no grupo de 

stent revestido com sirolimus (cypher) e 1,7% no grupo de pacientes com stent 

revestido de paclitaxel (taxus). Na análise do tempo de ocorrência da trombose, 

0,6% foram classificadas como trombose subaguda (ocorrida após as 24 horas 
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do procedimento até 30 dias) e 0,7% como trombose tardia (ocorrida após 30 

dias do procedimento até 1 ano). Na análise multivariada, foram identificados 

como preditores de ocorrência de trombose a descontinuação da dupla 

antiagregação plaquetária (HR, 89,78;95% IC, 29,90-269,60; p<0,001), lesões 

em bifurcações (HR, 6,42; 95% IC, 2,93-14,07; p<0,001), insuficiência renal 

(HR, 6,49; 95% IC, 2,6-16,15; p<0,001), DM (HR, 3,71; 95%  IC, 1,74-7,89; 

p<0,001), e baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo a cada 10% de 

decréscimo (HR, 1,09;  95% IC 1,05-1,36; p<0,001). 

3.3  Fármacos Antiagregantes Plaquetários 

Os fármacos antiplaquetários usados no manuseio de pacientes com DAC 

podem atuar por diversas vias da cascata da coagulação. A figura 1 mostra os 

principais fármacos antiplaquetários e seus sítios de ação. 

 

Figura 1 – Fármacos antiagregantes plaquetários e seus sítios de ação. 
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3.3.1 Ácido Acetilsalicílico 

 
Uma vez conhecida a fisiopatologia da SCA é possível compreender o 

importante papel dessa classe medicamentosa no seu arsenal terapêutico. Após o 

evento de ruptura da placa de aterosclerose e subseqüente exposição do material 

lipídico ocorre ativação de todos os mecanismos responsáveis pela formação local 

do trombo plaquetário. Assim sendo, um dos objetivos no tratamento da SCA é 

impedir a formação destes trombos, que podem ser oclusivos ou não, causando ou 

prolongando a isquemia miocárdica. 

Importante lembrar que ao ocorrer a ativação da cascata de formação 

do trombo plaquetário, com sua fase inicial de adesão plaquetária, esta acaba por 

gerar e amplificar sinais de manutenção desta e de outras vias intrínsecas de 

agregação ocorrendo uma retroalimentação do processo. Logo, é fácil 

compreender que a melhor estratégia para tal objetivo – bloquear a formação do 

trombo plaquetário – é aquela capaz de bloquear esta cascata em diferentes 

níveis. O bloqueio a uma fase desta cascata com o AAS, por exemplo, permite a 

ativação plaquetária por vias alternativas não bloqueadas
9
. 

O AAS foi sintetizado pela primeira vez sob a forma de pó por Felix 

Hoffman em 1897, sendo o medicamento mais conhecido e consumido em todo o 

mundo. Há relato da descrição por Hipócrates, no século V AC, do pó ácido da 

casca do Salgueiro ou chorão – que contém salicilatos – para aliviar dores e a 

febre, sendo este o princípio ativo do fármaco. O AAS foi, ainda, o primeiro 



39 

 

fármaco da indústria farmacêutica a ser sintetizado e não retirado da natureza na 

sua forma final
8,9

. 

O AAS é representante da classe medicamentosa de anti-inflamatórios 

não hormonais e atua através da inibição permanente  da enzima ciclooxigenase 

(COX), o que gera bloqueio na síntese de tromboxane A2 (TXA2) a partir do 

ácido aracdônico (AA) e ainda bloqueia a formação de prostaglandinas. O TXA2  

liberado pelas plaquetas, é um importante mediador da amplificação da cascata de 

ativação plaquetária e aumenta o poder de agregação plaquetária. A ação do AAS 

é irreversível, e seus efeitos perduram durante toda a meia-vida das plaquetas, em 

torno de 7 a 10 dias
8
. 

O AAS é prontamente absorvido no estômago e porções superiores do 

intestino delgado, tem início de ação logo após sua administração – em torno de 

15 a 30 minutos –, motivo pelo qual deve ser administrado prontamente ao 

paciente frente a um quadro de IAM, já oferecendo seus benefícios de redução de 

mortalidade de forma precoce
8
. 

  Inúmeros trabalhos mostraram benefícios da terapêutica antiagregante 

plaquetária, inicialmente apenas com o AAS
24

. A associação do AAS ao uso de 

fibrinolítico gera redução significativa na taxa de mortalidade, o que também 

observou-se com seu uso isoladamente. Estes dados tornaram obrigatória a 

administração de AAS em todos os pacientes com IAMCSST, 

independentemente da terapêutica de abordagem – reperfusão química (com uso 

de trombolíticos) ou mecânica (através de ICP). 
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  O uso de AAS na fase aguda do IAM esteve associado a redução 

significativa na incidência de reinfarto não fatal e acidente vascular encefálico 

(AVE) sem aumento no risco de sangramentos maiores ou AVE hemorrágico
24

. 

  Com a compreensão da fisiopatologia da instabilidade da placa 

aterosclerótica, manifesta clinicamente como as síndromes coronarianas agudas 

(SCA), com a importante participação da cascata de ativação e agregação 

plaquetária, pode-se avaliar a importância do papel do bloqueio da agregação 

plaquetária neste grupo de pacientes. 

Diversos outros ensaios clínicos randomizados estabeleceram o benefício 

do uso do AAS também nas SCA sem supradesnível do segmento ST. O estudo 

multicêntrico canadense comparou quatro estratégias terapêuticas em pacientes 

com SCA sem supradesnível do segmento ST: AAS na dose de 325 mg/dia, 

sulfinpirazona 200 mg/dia, combinação das duas drogas e placebo. O tratamento 

foi iniciado em até oito dias do início do quadro clínico com duração de 18 

meses. O uso de AAS neste grupo de pacientes foi responsável pela redução de 

71 % da mortalidade cardiovascular e 51% de redução na taxa de eventos 

combinados como morte ou IAM não fatal quando comparado com placebo. Não 

houve benefício do uso de sulfinpirazona isoladamente ou em combinação com o 

AAS
25

. 

Baseado nestes e em diversos outros ensaios clínicos que se seguiram, a 

American Heart Association e o American College of Cardiology (AHA/ACC)
26 

recomendam o uso de AAS na dose inicial de 162 a 325 mg para todos os 
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pacientes com apresentação clínica de IAMCSST ou SCA sem supradesnível do 

segmento ST, a menos que haja contra-indicação. 

O AAS deve ser mantido indefinidamente como profilaxia secundária, 

naqueles pacientes que sobreviveram a um evento isquêmico miocárdico agudo. 

A dose preconizada neste contexto, segundo orientação do AHA/ACC é de 75mg 

a 162 mg/dia
26

. 

Cerca de 50% dos pacientes são não respondedores ao AAS. O conceito 

de resistência ao fármaco inicialmente surge como ocorrência de eventos 

cardiovasculares, como novo IAM, angina de peito e morte cardiovascular, 

estando o paciente em uso regular da droga em sua dose recomendada
27

. 

Um estudo avaliou 151 pacientes submetidos a ICP eletiva com 90% dos 

pacientes com implante de stents, que estavam em uso de AAS por pelo menos 

uma semana. Todos receberam clopidogrel na dose de ataque de 300 mg por pelo 

menos 12 a 24 horas do procedimento. Foram realizados testes de medida da 

atividade do ácido aracdônico, através do método de agregometria. Dezenove por 

cento dos pacientes apresentavam resistência ao AAS. Esse grupo apresentou 

elevação significativa da enzima cardíaca CKMB, comparado aos não resistentes 

(52% vs 25%), assim como da troponina (66% vs 39%)
27

. 

A não responsividade ao AAS é uma realidade clínica, mas não há dados 

que sugiram que uma estratégia de pesquisa ativa desta possível resistência seja 

uma medida efetiva. A substituição do AAS por uma droga do grupo dos 
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tienopiridínicos – ticlopidina ou clopidogrel – parece ser uma estratégia neste 

grupo de pacientes. 

3.3.2 Drogas Tienopiridínicas 

Houve surgimento de novas drogas antiagregantes plaquetárias, o grupo 

dos tienopiridínicos, inicialmente utilizadas na prática clínica como alternativa ao 

uso do AAS, quando havia contraindicação para tal droga.  

O grupo medicamentoso dos tienopiridínicos tem como representantes a 

ticlopidina, o clopidogrel e mais recentemente o prasugrel. São fármacos que 

bloqueiam a cascata de agregação plaquetária por atuarem como antagonistas do 

ADP sobre os receptores da plaquetas (principalmente o componente P2Y12), 

portanto agem em sítio diferente ao do AAS. 

Esse bloqueio à agregação plaquetária atua ainda em outras vias, como 

por exemplo a mediada pelo fator de Von Willebrand, que reduz o nível de 

fibrinogênio circulante e bloqueia parcialmente o receptor de GPIIbIIIa, em 

menor intensidade
8,9,11

. 

Clopidogrel e Ticlopidina 

Assim como o bloqueio da COX pelo AAS, a ação dessas drogas nos 

receptores de ADP também é irreversível, durando aproximadamente a meia-vida 

das plaquetas
8
. O início de ação desta classe medicamentosa é dependente da dose 

inicial e tempo de duração de sua administração. A ticlopidina tem um início de 

ação mais lento que o clopidogrel.  
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Quando administradas doses elevadas de clopidogrel – conhecidas como 

doses de ataque – é possível atingir a inibição máxima das plaquetas em até duas 

horas, caso seja administrada a dose de 600 mg, atualmente preconizada no 

momento do implante de stent em um paciente sem uso prévio da droga. A dose 

diária de 75 mg necessita de 4 a 5 dias para atingir seu efeito máximo, enquanto a 

dose de ataque de 300 mg atinge esse objetivo com 4 a 6 horas
8
. 

A ticlopidina atualmente é pouco usada na prática clínica, uma vez que 

possui muitos efeitos colaterais, muitos deles graves, tais como: náuseas, vômitos, 

neutropenia, trombocitopenia, anemia aplástica e hipercolesterolemia. Esses 

efeitos colaterais tornam o uso da droga restrito, sendo necessária monitorização 

de hemograma a cada 15 dias, além de possibilitar uso máximo de 2 a 3 

semanas
11

. 

Seguiram-se vários ensaios clínicos randomizados que provaram o 

benefício do uso das tienopiridinas (ticlopidina e clopidogrel) associadas a AAS 

nas síndromes isquêmicas agudas, seja no espectro clínico das SCA com 

supradesnível do segmento ST ou naquelas sem supradesnível do segmento ST. 

No contexto do IAMCSST, dois grandes ensaios clínicos (COMMIT e 

CLARITY)
28,29

 demonstraram que a associação do clopidogrel ao AAS e à terapia 

de reperfusão (neste caso sendo utilizada a fibrinólise química com 

estreptoquinase  e alteplase) trouxe benefício na redução de desfechos clínicos 

desfavoráveis como IAM não fatal, necessidade de revascularização de urgência 

bem como melhora no resultado angiográfico. 
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 A eficácia do uso do clopidogrel na SCA sem supradesnível de ST foi 

estabelecida no estudo Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent 

Ischemic Events (CURE)
30

 no qual foram randomizados 12.562 pacientes nas 24 

horas do início do quadro clínico para o uso de AAS isoladamente (75 a 325 

mg/dia ) ou associado ao uso de clopidogrel (300 mg na dose de ataque seguido 

de 75 mg na dose diária). A análise em um seguimento de nove meses evidenciou 

redução no desfecho primário (morte, IAM não fatal, necessidade de 

revascularização de urgência) de 11,4 % para 9,3% comparado com o uso isolado 

de AAS. O clopidogrel também esteve associado a redução da incidência de 

isquemia grave ou refratária no período intra-hospitalar. 

O benefício do clopidogrel neste estudo foi observado em todos os perfis 

de gravidade. Pacientes com TIMI RISK SCORE baixo, médio ou alto foram 

beneficiados, sendo o benefício progressivamente maior com o aumento do 

escore. 

Portanto, a recomendação atual na SCA sem supradesnível de ST em 

relação à antiagregação plaquetária é a administração de AAS na dose de 162 a 

325 mg (para obtenção dos efeitos da droga em minutos) associado ao clopidogrel 

na dose de ataque de 300 mg seguido por 75 mg/dia na ausência de 

contraindicação
31

. 

 A angioplastia coronariana com implante de stent é uma terapêutica 

atualmente usada com bastante freqüência na prática clínica, seja na condução de 

um evento isquêmico agudo ou de forma eletiva
11

. 
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 A angioplastia coronariana primária é a terapêutica de escolha em 

pacientes com IAM com supradesnível de segmento ST, sobretudo em pacientes 

com perfis de risco mais elevados (IAM de parede anterior, apresentação inicial 

como choque cardiogênico, insuficiência ventricular esquerda e presença de 

arritmias malignas).  

No espectro clínico das SCA sem supradesnível de segmento ST, 

sobretudo naqueles pacientes com elevação de marcadores de necrose miocárdica, 

a ICP também é uma estratégia terapêutica, nos pacientes uni ou biarteriais com 

anatomia favorável à realização do procedimento
11

.  

As drogas antiagregantes plaquetárias são obrigatórias em pacientes que 

são submetidos a angioplastia coronariana com implante de stent convencional ou 

mais recentemente com o advento dos stents farmacológicos e diferem apenas no 

tempo de administração da droga, este baseado no tipo de stent implantado e 

momento clínico no qual ocorreu o procedimento (na vigência de uma SCA ou de 

forma eletiva).  Neste grupo de pacientes que foram tratados com implante de 

stent a antiagregação plaquetária deve ser dupla, ou seja, deve ser administrado 

AAS associado a um tienopiridínico, e o clopidogrel é a droga mais estudada e de 

menos efeito colaterais quando comparada com a ticlopidina
11

. 

A importância desta medida deve-se ao fato de que há importante taxa de 

trombose de stent convencional e sobretudo farmacológico quando essas drogas 

não são administradas e esta condição clínica possuiu alta taxa de 

morbimortalidade cardiovascular. 
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Nos pacientes que serão submetidos a angioplastia coronariana seja eletiva 

e sem tratamento prévio com antiagregantes plaquetários (perfil de pacientes 

contemplados nos estudos CREDO - Clopidogrel for the Reduction of Events 

During Observation -  e PCI CURE) ou naqueles admitidos com SCA sem 

supradesnível de ST que serão revascularizados via percutânea no mesmo dia, a 

orientação é a administração de 600 mg de clopidogrel na dose de ataque, uma 

vez que nesta dose há efeito máximo antiagregante em duas a três horas
32,33

.  

O tempo de duração do uso de clopidogrel após realização de ICP ainda 

não está bem estabelecido. As diretrizes atuais
31

 recomendam a manutenção da 

dupla antiagregação plaquetária no caso de implante de stent farmacológico por 

pelo menos um ano, caso não haja risco de sangramento maior. A duração do uso 

de clopidogrel em pts com implante de stent convencional, por serem menos 

trombogênicos, é de 30 dias, conforme orientação das principais diretrizes (caso 

não tenha ocorrido um evento isquêmico agudo que resultou na ICP).  

Os estudos CURE e CREDO
30,31

 demonstraram benefício com 9 a 12 

meses de manutenção do clopidogrel. Um estudo observacional demonstrou que a 

descontinuação do uso de clopidogrel após 6 meses da realização da ICP esteve 

associado a altas taxas de IAM e morte cardíaca no grupo de pacientes que 

receberam stent farmacológico em comparação com stent convencional
34

.   

Outra publicação mais recente
35

, baseada em dois ensaios clínicos 

randomizados, sendo o primeiro Correlation of clopidogrel therapy 

discontinuation in real-world patients treated with drug-eluting stent implantation 



47 

 

and late coronary arterial thrombotic events (REAL-LATE) e o segundo 

Evaluation of the long-term safety after zotarolimus-eluting stent, sirolimus-

eluting stent, or paclitaxel-eluting stent implantation for coronary lesions — late 

coronary arterial thrombotic events (ZEST-LATE), avaliaram 2.701 pts que 

foram submetidos a ICP com implante de stent farmacológico há pelo menos 12 

meses e que estavam em uso de dupla antiagregação plaquetária com AAS e 

clopidogrel. Os pts não tinham apresentado nenhum evento cardíaco maior, 

cerebrovasculares ou sangramentos maiores neste período pré-randomização. Um 

grupo seguiu antiagregação plaquetária dupla após o período de 12 meses e o 

outro grupo manteve-se em uso apenas de AAS após 12 meses de implante do 

stent.  

Não houve neste trabalho diferença no desfecho primário de IAM e morte 

por causa cardíaca entre o grupo que se manteve com AAS e clopidogrel por mais 

de 12 meses e que tinham recebido stent farmacológico, em um seguimento de 2 

anos. Contudo, ainda é necessário estudos com número maior de pacientes e 

poder estatístico para definição do tempo mínimo de manutenção do clopidogrel 

associado a AAS após implante de stent eluído em drogas
35

.  

Motivo de grande interesse atual é a presença e o conhecimento do 

mecanismo de resistência ao clopidogrel assim como a detecção prévia daqueles 

pacientes não respondedores a esta droga. Ter o conhecimento da condição de 

não respondedor a esta droga pode, muitas vezes, ser o fator limitante para 

escolha de uma determinada proposta terapêutica. Por exemplo, a estratégia de 
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implante de stent farmacológico pode ser desencorajada visto o grande risco nesta 

população em desenvolver trombose intra-stent tardia, além da escolha de outras 

drogas com a finalidade de realização da plena antiagregação plaquetária. 

A incidência de pacientes não respondedores ao clopidogrel é em torno de 

4 a 40%
3,36,37

. Essa porcentagem apresenta uma grande variação entre os estudos 

devido a grande heterogeneidade dos valores considerados ideais para critérios de 

respondedores à droga. Soma-se a isso o fato de termos uma série de exames 

disponíveis para a medida da agregação plaquetária, sem termos ainda um 

consenso de qual seria o método padrão-ouro para tal finalidade. 

O nível de inibição plaquetária pelo uso de clopidogrel varia ainda de 

paciente para paciente, sendo a resposta individualizada. Essa variabilidade na 

resposta a antiagregação pode estar relacionada a fatores intrínsecos e 

extrínsecos, conforme demonstrados no quadro 1. 
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Quadro 1 - Fatores capazes de influenciar a agregação plaquetária e a resposta à 

ação de fármacos antiagregantes plaquetários. 

 

Fatores Genéticos  Polimorfismos do CYP 

 Polimorfismos do GP Ia 

 Polimorfismos do P2Y12 

 Polimorfismos do GP IIIa 

Fatores Celulares  Turnover acelerado das plaquetas 

 Atividade metabólica reduzida do 

CYP3A 

 Exposição aumentada do ADP 

 Hiperrregulação da via do P2Y12 

 Hiperrregulação da via do P2Y1 

 Hiperrregulação de vias 

independentes do P2Y (colágeno, 

epinefrina, tromboxane A2, 

trombina) 

Fatores Clínicos  Não prescrição de dupla 

antiagregação plaquetária 

 Má adesão ao tratamento 

 Subdose de medicamentos 

 Baixa absorção 

 Interações medicamentosas 

envolvendo o CYP3A4 

 Síndrome coronariana aguda 

 Diabetes mellitus 

 Índice de massa corporal elevado 

 

Conforme observado no quadro acima, entre os fatores responsáveis pela 

má resposta ao uso de antiagregantes plaquetários, estão os de origem genética, 

tais como polimorfismos do CYP3A4, CYP2C19 ou P2YI2, todos receptores 

presentes nas plaquetas. Uma vez que o clopidogrel é uma pró-droga que 

necessita da ativação pelo citocromo P450 antes de exercer sua inibição na 

agregação plaquetária, as variações individuais na atividade do citocromo P450 

também podem estar relacionadas a não responsividade. 
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Um estudo piloto
38

 na avaliação da agregação plaquetária demonstrou a 

importância clínica do conhecimento da resistência ao clopidogrel. Este trabalho 

avaliou sessenta pacientes com IAMCSST submetidos a ICP primária, agrupados 

em quartis baseados no teste de agregação plaquetária, tendo como referência a 

dosagem de ADP. Seis pacientes do grupo de quinze que evidenciaram maior 

resistência ao clopidogrel tiveram eventos cardiovasculares adversos em um 

seguimento de seis meses, comparado com um evento no grupo restante de 

quarenta e cinco pacientes. 

Estudos iniciais como o de Geisler et al
39

 avaliaram 379 pts submetidos a 

ICP com implante de stent realizando a medida da agregação plaquetária através 

do método de agregometria óptica no período de pelo menos 6 horas após a 

realização da dose de ataque do clopidogrel. Neste trabalho foi considerado não 

respondedor aqueles que possuíam dosagem de ADP>70%. Observou-se que após 

três meses de seguimento os desfechos primários de IAM não fatal, acidente 

vascular encefálico (AVE) isquêmico não fatal e morte cardíaca ocorreram com 

maior freqüência no grupo dos não respondedores do que naqueles com 

ADP<70%, considerados respondedores (22.7 % vs. 5.6%; odds ratio, 4.9; 95% 

IC,1.66–14.96;p=0.004). Na análise multivariada a presença da não 

responsividade ao clopidogrel foi identificado como preditor independente da 

ocorrência dos eventos cardiovasculares maiores nos 3 meses após ACTP (HR 

para baixa responsividade ao clopidogrel 3.71; 95% IC, 1.08–12.69;p= 0.037). 
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Buonamici et al
3
 publicaram um estudo que demonstrou que pacientes 

considerados não respondedores ao clopidogrel (definido como um teste de 

agregação plaquetária com valores de ADP >70%, o que corresponde ao percentil 

90 da população) após a dose de ataque de 600 mg de clopidogrel apresentou uma 

taxa maior de trombose de stent farmacológico (Sirolimus e Paclitaxel) quando 

comparado com pacientes respondedores ao clopidogrel, na análise de um 

seguimento de 6 meses (2,3% x 8,6 %), sendo o critério de não responsividade ao 

clopidogrel preditor independente de trombose do stent farmacológico (HR 3,08 

IC 95% , 1,32-7,16 ). 

Portanto a determinação dos pacientes que são não respondedores ao 

clopidogrel é de grande importância clínica, podendo ser um fator adicional a ser 

considerado na escolha da terapêutica. 

Prasugrel 

Fármaco também pertencente ao grupo dos tienopiridínicos. Assim como 

o clopidogrel é uma pró-droga, necessita da conversão a metabólico ativo antes 

de agir bloqueando o receptor do ADP na superfície da plaqueta. Estudos iniciais 

que compararam este fármaco ao clopidogrel, demostraram que a inibição 

plaquetária com o uso de prasugrel foi mais intensa e rápida do que aquela 

atingida com o clopidogrel, mesmo quando em doses elevadas desta última.  

A eficácia do prasugrel foi definitivamente estabelecida em um grande 

ensaio clínico randomizado composto de 13.608 pacientes submetidos a ICP 

(TRITON TIMI 38)
40

. A ocorrência de desfechos primários (morte 
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cardiovascular, IAM não fatal e AVE não fatal) foi de 9,9% no grupo em uso de 

prasugrel versus 12,1% no grupo usando clopidogrel (HR 0.81; 95% IC, 0,73 a 

0,90; p<0.001). Em relação à avaliação da segurança da droga, houve maior taxa 

de sangramento no grupo tratado com prasugrel, o que na avaliação de subgrupos 

mostrou ser maior nos pts acima de 75 anos, peso corporal <60 Kg e história 

prévia de AVE. 

Por ser um fármaco em uso há pouco tempo, ainda há uma série de 

questões a serem pesquisadas e observadas no cenário do mundo real. 

Recentemente foi publicado um estudo de Bonello et al
41

 que avaliou 301 pts que 

receberam dose de ataque de prasugrel após implante de stent, após um evento 

coronariano agudo,  e tinha como desfechos a ocorrência de morte cardíaca, IAM 

e trombose de stent em um mês (subaguda). Observou-se que a curva de 

sobrevida livre de eventos foi melhor no grupo com medida de agregação 

plaquetária – neste trabalho avaliado pelo método VASP – em níveis 

considerados adequados, surgindo a hipótese de que no grupo de pacientes mal 

antiagregados este fármaco também teria menor eficácia. 

3.3.3 Ticagrelor 

Recentemente aprovado pelo FDA, é uma droga oral que pertence a 

classe medicamentosa das ciclopentiltriazolopirimidinas. Atua como um 

antagonista seletivo do receptor do ADP na plaqueta, com ação sobre o receptor 

ADP P2Y12, o que inibe a ativação e agregação plaquetárias mediadas pelo ADP. 
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Seu início de ação é extremamente rápido, relacionado à dose inicialmente 

administrada, e com pico de inibição da agregação plaquetária aproximadamente 

em torno de duas horas
42

.  

Este fármaco possui ação reversível, com queda da sua concentração 

plasmática em torno de 12 horas, o que o torna extremamente atraente, uma vez 

que esses pacientes podem ser submetidos a CRM sem aumento no risco de 

sangramento.  

Seu potente efeito antiagregante parece estar relacionado ao bloqueio 

direto do receptor ADP P2Y12 – impedindo a transdução do sinal da cascata de 

ativação plaquetária – e não só isoladamente no sítio de ligação do ADP, além de 

não sofrer interferências importantes de hidrolases e enzimas hepáticas. O 

ticagrelor, diferentemente do clopidogrel e prasugrel, já possui seu metabólico 

ativo, não necessita da ação da enzima CYP450.  

O ensaio clínico PLATO
42 

avaliou 18.624 pts com SCA com ou sem 

supradesnível de ST e comparou o ticagrelor ao clopidogrel, no seu poder de 

redução de eventos cardiovasculares maiores. Houve maior redução de eventos 

no grupo em uso de ticagrelor, o que torna essa droga uma opção promissora, 

sobretudo naqueles pacientes não respondedores ao clopidogrel. 

3.4 Testes de Medida da Agregação Plaquetária  

 A participação da cascata de ativação plaquetária já é bem estabelecida 

e conhecida no contexto clínico das SCA, como coadjuvante no processo 
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aterotrombótico, bem como em outras síndromes isquêmicas, como acidentes 

cerebrovasculares e doença arterial periférica.  

 Diversos fatores de risco cardiovasculares e marcadores prognósticos 

podem ser mensurados e avaliados no contexto clínico. A mensuração da função 

plaquetária em resposta às drogas antiagregantes pode vir a ser importante 

instrumento para identificar pacientes não respondedores ao clopidogrel, com isso 

permitiriam um ajuste da terapêutica instituída – por exemplo, aumento da dose 

do clopidogrel, administração da dose de ataque ou substituição por outras 

drogas. Além disso, poderia ser útil na monitorização da eficácia terapêutica, o 

que possibilitaria administração de doses eficazes sem aumento no risco de 

efeitos colaterais temíveis com este grupo de fármacos, como o sangramento. 

 Estudos iniciais demonstraram, com diversas técnicas de medida da 

função plaquetária, que há importante variabilidade individual na resposta 

antiagregante a estes fármacos, além de identificar os indivíduos que respondem 

de forma não adequada, atingindo níveis de inibição plaquetária muito 

baixos
3,36,37

. 

Os testes de medida de agregação plaquetária estão sendo amplamente 

testados no cenário de prevenção e na identificação de pacientes sob maior risco 

de ocorrência de eventos cardíacos maiores, sobretudo trombose após implante de 

stent.  

Os testes mais conhecidos e estudados com esta finalidade são a 

agregometria óptica e o teste VerifyNow P2Y12 (VN). 
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Agregometria Óptica 

É realizada em um aparelho conhecido como agregômetro óptico, que 

consiste em um espectrofotômetro com comprimento de onda fixo. Uma amostra de 

sangue centrifugada é utilizada para análise, que servirá para separar o plasma rico 

em plaquetas (PRP), que caracteristicamente é turvo. A luz transmitida através da 

amostra turva é medida em comparação com a referência (branco). O agonista (ADP 

em concentrações distintas) é adicionado ao PRP e resulta na formação de crescentes 

agregados de plaquetas, o que leva ao clareamento do PRP e permite que mais luz 

passe pela amostra. Este aumento na transmissão da luz é diretamente proporcional à 

quantidade de agregação e é amplificada e gravada como um sinal em um 

registrador de papel ou digitalizado em um computador usando o Software 

AGGRO/LINK
®
. A amostra deve ser coletada com o mínimo de trauma local e em 

um tubo de citrato de sódio. Deve-se coletar ainda uma amostra em EDTA para a 

realização de hematócrito e contagem de plaquetas.  

O ADP, o ácido aracdônico, o colágeno, a epinefrina e a ristocetina 

podem ser utilizados como agonistas. Cada um desses agonistas fará a avaliação de 

um componente da cascata de ativação plaquetária, entretanto apenas o ADP é de 

interesse para avaliação da atividade do clopidogrel. O exame é identificado como 

ADP5 (concentração de 5 µmol/L), ADP10 (10 µmol/L) ou ADP20 (20 µmol/L) de  

acordo com a concentração do agonista. 
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Teste do VerifyNow P2Y12 

É atualmente o mais estudado devido a sua facilidade de realização, 

consistindo em um método point of care. Os dispositivos de teste do VN contêm 

câmaras de detecção com microesferas revestidas de fibrinogênio humano e do 

agonista específico. Quando as plaquetas são expostas a estas substâncias ocorre a 

agregação plaquetária de acordo com o número de receptores disponíveis, ou seja, a 

ação da droga está sob teste. O instrumento mede essa agregação através da 

transmitância de luz, que estará aumentada no caso de uma função plaquetária 

normal e diminuída quando a inibição das plaquetas estiver ocorrendo. O resultado é 

expresso em unidades PRU (P2Y12 Reaction Unit). 

A grande vantagem do VN comparado à agregometria óptica é sua fácil 

realização, com resultado em aproximadamente cinco minutos, sendo, portanto, de 

fácil reprodutibilidade. A agregometria óptica é um exame de maior duração, 

extremamente dependente de um operador em várias etapas do exame. Outra 

vantagem do VN sobre a agregometria óptica consiste no fato de que o VN é 

realizado em amostra de sangue total e não necessita de centrifugação. 

Outros testes de medida de agregação plaquetária menos utilizados são: 

plateletworks, Impact-R (espontâneo e estimulado pelo ADP), PFA-100, innovance 

PFA P2Y e VASP, com poucos estudos que avaliaram suas eficácias neste cenário. 

 Somente no ano de 2010 surgiu um estudo que comparou diretamente o 

desempenho dos diversos testes de medida da agregação plaquetária na 

identificação de eventos após implante de stent. O estudo POPULAR 
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(Comparison of Platelet Function Tests in Predicting Clinical Outcome in Patients 

Undergoing Coronary Stent Implantation) incluiu 1.069 pts submetidos a ICP em 

caráter eletivo, com implante de stents convencionais e farmacológicos
43

. Este 

trabalho avaliou o desempenho da uma série de testes para predizer a ocorrência 

de óbito de causa cardíaca, IAM e AVE não fatais e trombose de stent no período 

de um ano após implante do stent. 

Foram avaliados os seguintes testes: agregometria óptica (ADP5 e 

ADP20), VerifyNow P2Y12, plateletworks, Impact-R (espontâneo e estimulado 

pelo ADP), PFA-100, innovance PFA P2Y. Apenas quatro testes foram capazes 

de predizer eventos, que foram os testes de agregometria óptica (ADP5 e 

ADP20), VerifyNow P2Y12 e plateletworks. 

Importante destacar que no estudo POPULAR
43

 o valor considerado como 

não respondedor ao clopidogrel foi de 42,9% quando avaliado o ADP5, com valor 

da área sob a curva (AUC) de 0,63 (IC 95% de 0,58 a 0,68) e 64,5% quando 

avaliado o ADP20, com AUC de 0,62 (IC 95% de 0,56 a 0,67). 

Na análise pelo ADP5 a taxa de ocorrência de desfechos primários foi de 

6% versus 11,7% (OR 2.09; IC 95% 1.34-3.25; p<0,001) para os pacientes com 

ADP5<42,9% e >42,9%, respectivamente. Na avaliação do ADP20 os desfechos 

primários ocorreram em 6,2% versus 12% (OR 2.05; IC 95% 1.32-3.19; p=0,001) 

quando avaliados os pacientes com ADP20 <64,5%  e >64,5%. 

O teste VN P2Y12 também foi capaz de predizer tais eventos, com AUC 

de 0,62 (IC 95% 0,57-0,67), para um corte de 236 PRU. As taxas de eventos 
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foram 5,7% e 13,3% para pacientes abaixo e acima desse valor (OR 2.53; IC 95% 

1.63-3.91; p=0,001). 

A figura 2 mostra uma curva de agregação pelo método de agregometria 

óptica de um paciente com antiagregação inadequada, apesar do uso de duas 

drogas antiagregantes, que apresentou trombose de stent. A figura 3 mostra o 

aparelho de medida de agregação plaquetária pelo método Verify Now. 

 

 

Figura 2 - Curva da atividade do ADP pelo método de agregometria óptica de 

um paciente que apresentou trombose aguda de stent. A curva azul 

refere-se a epinefrina, a vermelha, ADP5 (76%) e a preta, ADP10 

(81%). 
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Figura 3 – Aparelho para medida de agregação plaquetária pelo método point of   

care Verify Now P2Y12. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS  

4.1 Casuística 

      Foram incluídos prospectivamente 209 pts (142 [74%] homens, idade 

média 67±10,4 anos) submetidos a ICP eletiva, com colocação de stents 

farmacológicos, no período de Maio de 2006 a Janeiro de 2008, na Casa de Saúde 

São José, um hospital privado localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 

A indicação de ICP foi estabelecida pelos médicos assistentes dos pacientes 

estudados. 

 Critérios de inclusão:  

 Implante de stent coronariano farmacológico. 

 Utilização de duas drogas antiagregantes plaquetárias (AAS e 

clopidogrel), após o implante do stent. 

 

 Critérios de exclusão:  

 História de coagulopatia. 

 Disfunção plaquetária prévia. 

 Condições clínicas previamente conhecidas que promovam 

alteração do teste de agregação plaquetária. 

 Contraindicação clínica para administração de dupla antiagregação 

plaquetária por pelo menos um ano. 
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 O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense e os pacientes assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexos 1 e 2). Os pacientes foram esclarecidos 

sobre a realização da medida de agregação plaquetária e as coletas foram 

realizadas após a assinatura do termo de consentimento. Os resultados da 

agregação plaquetária foram disponibilizados para os médicos assistentes do 

paciente. Os pesquisadores não tiveram nenhuma influência nas condutas 

assistenciais, ficando a cargo dos médicos assistentes tal responsabilidade. 

 No momento da inclusão, foram coletados dados sobre as 

características basais dos pacientes, como a presença de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, 

história familiar positiva para DAC, além da obtenção da informação sobre o uso 

de medicação antiagregante plaquetária previamente à internação. 

Antes da realização da ICP, os pacientes foram tratados com 

clopidogrel, conforme o protocolo assistencial da instituição, sem interferência do 

pesquisador. Os pacientes que já vinham em uso de clopidogrel há mais de cinco 

dias não receberam dose de ataque, fazendo uso apenas da dose de manutenção, 

de 75 mg, no dia da ICP. Os pacientes que vinham em uso apenas de AAS ou não 

vinham usando nenhum antiagregante plaquetário, fizeram dose de ataque com 

600 mg de clopidogrel, conforme recomendação das diretrizes médicas
30

. Alguns 

pacientes que estavam em uso de clopidogrel previamente ao procedimento 

receberam dose adicional de clopidogrel guiada pela medida da agregação 
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plaquetária. Quando o ADP5 ou ADP10 estavam igual ou maior que 40% (no 

teste de medida da agregação plaquetária realizada antes do procedimento de 

angioplastia) uma dose de ataque de 150 a 300 mg de clopidogrel foi realizada, 

segundo orientação dos médicos assistentes. Os tipos de stents utilizados foram 

cypher em 117 (56%) pts, taxus em 86 (41%), endeavor em 10 (4,7%) e outros 6 

(2,8%). 

 Esses pacientes receberam alta hospitalar com a prescrição médica de 

dupla antiagregação plaquetária, com AAS e clopidogrel, com tempo de uso de 

no mínimo de 12 meses, conforme orientação atual das diretrizes. 

4.2 Desenho do Estudo 

 O presente trabalho consistiu em um estudo de coorte prospectiva, 

observacional. O grau de agregação plaquetária no momento do implante do stent 

foi relacionada à taxa de eventos cardiovasculares no seguimento. 

      O seguimento médio foi de 2,26±1,2 anos (mínimo de 1 dia [pts com 

trombose aguda] e máximo de 4,8 anos). Os pacientes foram seguidos por contato  

telefônico, com questionário padronizado, o que possibilitou que o seguimento 

fosse realizado de forma uniforme e sem perda de dados. O questionário de 

seguimento foi aplicado a cada seis meses. 

 No seguimento, os pacientes foram questionados quanto ao tempo de 

uso das medicações antiagregantes (AAS e clopidogrel), recorrência de dor 

precordial anginosa, ocorrência de IAM, nova internação hospitalar por causas 
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cardiovasculares, necessidade de nova abordagem percutânea no mesmo vaso e, 

no caso de óbito, se foi por causas cardiovasculares. Algumas informações foram 

coletadas com os médicos assistentes e no prontuário eletrônico da Casa de Saúde 

São José, onde a maioria dos pacientes era reinternada no caso de um evento. 

Através destas informações, caracterizamos a presença dos desfechos clínicos. 

Desfechos: 

 Morte cardiovascular 

 Trombose de stent confirmada 

 Recorrência de IAM  

 Necessidade de revascularização do vaso-alvo. 

 

Trombose de stent confirmada foi definida como a presença de síndrome 

coronariana aguda, com realização de coronariografia mostrando trombose intra-

stent. Trombose aguda foi definida como aquela ocorrida em até 24 h do implante 

do stent. Considerou-se trombose subaguda a ocorrida entre 24 h e 30 dias. 

Tromboses tardias e muito tardias, foram definidas como tromboses ocorridas  

entre 30 dias e 1 ano e após 1 ano, respectivamente. Essas definições foram 

normatizadas pelo Academic Research Consortium
19

. 
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4.3 Medida de Agregação Plaquetária 

Nestes pacientes foram coletadas amostras de sangue, com a primeira 

coleta feita na admissão do mesmo e a segunda após 12 a 18 horas da realização 

da angioplastia, para realização do teste de agregação plaquetária, através do 

método de agregometria óptica, utilizando o plasma rico em plaquetas após 

centrifugação do sangue total. 

O aparelho de agregação turbidimétrica utilizado foi um agregômetro da 

Chrono-log no modo óptico e um AGGRO/LINK
®
 Modelo 810-CA software para 

Windows versão 5.1 ou superior. A dosagem após 12 a 18 h da ICP foi usada na 

avaliação dos desfechos. 

 

4.4 Análise Estatística 

 Com o objetivo de verificar se existe relação significativa entre 

as variáveis basais com o evento cardiovascular, foram aplicados os 

seguintes métodos:  

i) Para comparação de dados numéricos foi utilizado o teste t de 

Student para amostra independentes ou pelo teste de Mann-Whitney (não 

paramétrico). A homogeneidade da variância foi testada pelo teste de 

Levene;  

ii) Para comparações de proporções (dados categóricos) foi aplicado 

o teste de 
2
; 
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iii) A curva ROC foi realizada para identificar o melhor ponto de 

corte. 

iv) A análise de Regressão de Cox foi realizada para identificar as 

variáveis basais independentes que influenciam a sobrevida livre de evento. 

v)  A curva de sobrevida foi ajustada pelo método de Kaplan-Meier e 

a estatística de log-rank foi aplicada para verificar se existe diferença 

significativa na curva de sobrevida livre de eventos entre os grupos. 

Foram utilizados métodos não paramétricos, pois algumas variáveis 

não apresentaram distribuição normal (distribuição Gaussiana), devido à 

grande dispersão e rejeição da hipótese de normalidade segundo o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. O critério de determinação de significância adotado 

foi o nível de 5%. A análise estatística foi processada pelo software 

estatístico SAS
®
 System, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North 

Carolina). 
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5. RESULTADOS 

 

No seguimento houve perda de 17 (8%) pacientes, restando 192 pts, os 

quais compõem a análise desse estudo. A tabela 1 mostra os valores de 

sensibilidade e especificidade para diferentes cortes do ADP5. A curva ROC 

identificou o valor de ADP5 de 33% como melhor ponto de corte, com área sob a 

curva de 0,58 (IC 95% 0,49-0,67), conforme demonstrado na figura 4. 

 

Tabela 1 – Valores de sensibilidade e especificidade para diferentes cortes do 

ADP5, de acordo com a curva ROC.  

Ponto de 

corte 

Sensibilidade 

(%) 

Especificidade 

(%) 

VPP VPN Valor de p 

≥32 68,6 45,4 31,3 80,0 0,082 

≥33 66,7 48,2 31,8 80,0 0,051 

≥34 62,8 51,1 31,7 79,1 0,091 

≥35 58,8 53,9 31,6 78,4 0,11 

≥36 51,0 55,3 29,2 75,7 0,43 

≥37 47,1 59,6 29,6 75,7 0,41 

≥38 47,1 63,8 32,0 76,9 0,17 

≥39 47,1 66,7 33,8 77,7 0,082 

≥40 43,1 69,5 33,9 77,2 0,10 

VPN= valor preditivo negativo; VPP= valor preditivo positivo. 
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Figura 4 – Curva ROC para determinar o melhor ponto de corte do ADP5 

para prever eventos. 

 

 

Cento e sete (55,7%) pts apresentaram ADP5≥33%. As características 

basais dos pts mal antiagregados (ADP≥33%) comparados aos bem antiagregados 

(ADP <33%) encontram-se na tabela 2. 
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Tabela 2 – Características basais dos pacientes mal e bem antiagregados, 

conforme valores de ADP5. 

Variáveis ADP5 ≥33% 

n=107 

ADP5 <33% 

n=85 

Valor de p 

Idade (anos) 67,5±11,2 66,9±9,8 0,69 

Sexo masculino 80 (74,7%) 62 (72,9%) 0,77 

Hipertensão arterial 81 (75,7%) 58 (68,2%) 0,25 

Diabetes mellitus 34 (32,4%) 21 (24,7%) 0,24 

Dislipidemia 78 (72,9%) 60 (70,6%) 0,72 

Tabagismo 16 (15%) 8 (9,4%) 0,24 

História familiar 30 (28%) 23 (27,1%) 0,88 

Infarto do miocárdio prévio 30 (28%) 13 (15,3%) 0,035 

Cirurgia de RM prévia 29 (27,1%) 17 (20%) 0,25 

ICP prévia 40 (37,4%) 30 (35,3%) 0,76 

AAS 97 (90,7%) 70 (84,3%) 0,18 

Betabloqueador 68 (63,5%) 38 (44,7%) 0,027 

IECA/BRA 63 (58,8%) 51 (60%) 0,82 

Estatinas 85 (79,4%) 64 (75,2%) 0,47 

Dose de ataque de clopidogrel 59 (55,1%) 46 (54,1%) 0,88 

Implante de stent em DA 58 (54,2%) 40 (47%) 0,32 

Abordagem de mais de um vaso 44 (41%) 41 (48,2%) 0,51 

Número de stents implantados 2,08±0,99 2,16±0,1,15 0,86 

Menor diâmetro do stent (mm) 2,72±0,44 2,61±0,43 0,10 

Comprimento do stent (mm) 25,5±6,7 25,7±7,4 0,83 

Ácido aracdônico (%) 5,63±4,5 5,66±7,98 0,11 

ADP5 (%) 43,6±9 21,6±8,6 NA 

AAS= ácido acetil salicílico; BRA= bloqueador do receptor de angiotensina; DA= 

artéria descendente anterior; ICP= intervenção coronariana percutânea; IECA= 

inibidor da enzima de conversão da angiotensina; RM= revascularização miocárdica; 

NA= não se aplica. 

 

Conforme observado anteriormente, o grupo mal antiagregado apresentou 

maior taxa de infarto do miocárdio prévio e maior uso de betabloqueadores no 

momento da ICP. Não se observou diferenças significativas com relação aos 

outros parâmetros. 
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Durante o seguimento, 51 (26,5%) pts apresentaram pelo menos um 

evento cardiovascular. Ocorreram 10 (5,2%) óbitos cardiovasculares, 23 (12%) 

infartos do miocárdio, 5 (2,6%) tromboses de stent confirmadas e 34 (17,7%) 

novas revascularizações por ICP do vaso tratado. Das tromboses de stent, 2 foram 

agudas, 1 subaguda e 2 muito tardias, ocorrendo com 2 e 3,6 anos do implante do 

stent. O tempo mediano e variação interquartil (percentil 25% e 75%) até o 

primeiro evento foi de 371, 180 e 732 dias. Entre os 51 pts com eventos, 25 

(49%) deles apresentaram o primeiro evento com até 1 ano. Todos os pacientes 

usaram dupla antiagregação plaquetária com AAS e clopidogrel por pelo menos 

um ano. 

A figura 5 mostra o valor médio de ADP nos pts com e sem eventos. 

 

 

31

32

33

34

35

36

37

38

Com evento Sem evento

 

Figura 5 – Valor médio do ADP5 em pacientes com e sem eventos. 

% 

p=0,06 
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Ao analisar o gráfico, nota-se que os pts com eventos apresentaram 

antiagregação ruim em relação aos pts sem eventos (37±13,5 vs 32,7±14%). 

A figura 6 mostra a taxa de eventos de acordo com o perfil de agregação 

plaquetária. 
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Figura 6 – Taxa de eventos de acordo com o perfil de agregação 

plaquetária. 

 

 

Observa-se na figura acima, que a taxa de eventos cardiovasculares foi 

mais elevada no grupo mal antiagregado, com tendência a significância estatística.

% 

p=0,067 
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A figura 7 mostra a curva de sobrevida de Kaplan-Meier de acordo com os 

valores de ADP5. 

 

 
 

Figura 7 – Curva de sobrevida livre de eventos de Kaplan-Meier para pacientes 

de acordo com o perfil de agregação plaquetária.
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A tabela 3 mostra as características dos 5 pacientes com trombose confirmada. 

 

Tabela 3 – Características basais dos pacientes com trombose de stent confirmada. 

 

Características Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 

Idade (anos) 53 82 49 71 59 

Sexo masculino Sim Sim Sim Sim Sim 

Hipertensão arterial Não Sim Não Sim Não 

Diabetes mellitus Sim Sim Sim Não Sim 

Dislipidemia Não Não Não Sim Sim 

Tabagismo Sim Não Sim Não Não 

História familiar Sim Não Não Não Não 

Infarto prévio Sim Não Sim Não Não 

CRM prévia Não Sim Não Não Não 

 

ICP prévia Sim Não Não Não Não 

Uso de dupla AA Sim Sim Sim Sim Sim 

Stent em DA Sim Não Não Sim Sim 

Mais de um vaso Sim Não Não Sim Sim 

Número de stents 3 1 3 3 2 

Menor diâmetro (mm) 2,25 2,5 2,5 2,5 2,25 

Comprimento (mm) 33 28 33 30 33 

Tipo de stent Cypher Cypher Taxus Taxus Cypher 

Ácido aracdônico (%) 17 16 2 8 3 

ADP5 (%) 75 47 40 45 32 

Dias até o evento 2 741 1332 1 <1 

Tipo de trombose Subaguda Muito 

tardia 

Muito 

tardia 

Subaguda Aguda 

Óbito Sim Sim Sim Não Não 

AA= antiagregação; CRM= cirurgia de revascularização miocárdica; DA= artéria 

descendente anterior; ICP= intervenção coronariana percutânea. 

 

Ao observar a tabela acima, nota-se que 3 (60%)  dos pacientes acometidos por 

trombose do stent evoluíram para óbito. A maioria ocorreu nas primeiras 48 h, mas 2 
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delas ocorreram com 2 e 3,6 anos do implante do stent. As duas tromboses muito 

tardias ocorreram apesar de dupla antiagregação. Vale ressaltar que dos 5 casos, 4 

pacientes apresentavam ADP5 >33%. As figuras 8 e 9 mostram dois casos de 

trombose intra-stent e a figura 10 mostra um caso de reestenose intra-stent. 

 

Figura 8 – Cinecoronariografia de artéria coronária direita em oblíqua anterior 

esquerda mostrando trombose intra-stent (setas). 
 

 

Figura 9 – Cinecoronariografia de artéria coronária esquerda em oblíqua 

anterior direita mostrando artéria descendente anterior (DA) ocluída na origem 

do ramo diagonal (Dg) (9A). A figura 9B mostra a coronariografia do mesmo 

vaso em posição oblíqua anterior direita cranial, após abertura por angioplastia. 

9A 9B 

DA ocluída 

Dg 

DA Dg 
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Figura 10 – Cinecoronariografia de uma ponte de safena para artéria 

descendente anterior mostrando reestenose intra-stent (seta). 

 

 

As coronariografias mostradas acima pertencem a três pacientes que fazem 

parte da casuística desse estudo. Os casos de trombose referem-se aos pacientes 2 e 

4, respectivamente. A reestenose mostrada na figura 10, ocorreu após 1 ano do 

implante de stent. O ADP dessa paciente no momento da ICP foi 45%.  
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A comparação das variáveis basais entre pacientes com e sem eventos 

encontra-se na tabela 4. 

Tabela 4 – Análise univariada das variáveis basais em pacientes com e sem eventos. 

Variáveis Com eventos 

n=51 

Sem eventos 

n=141 

Valor de p 

Idade (anos) 68,4±10,8 66,8±10,5 0,35 

Sexo masculino 33 (64,7%) 109 (77,3%) 0,079 

Hipertensão arterial 38 (74,5%) 101 (71,6%) 0,69 

Diabetes mellitus 16 (32,7%) 39 (27,7%) 0,50 

Dislipidemia 33 (64,7%) 105 (74,5%) 0,18 

Tabagismo 12 (23,5%) 12 (8,5%) 0,005 

História familiar 12 (23,5%) 41 (29,1%) 0,44 

Infarto do miocárdio prévio 11 (21,6%) 32 (22,7%) 0,86 

Cirurgia de RM prévia 14 (27,5%) 32 (22,7%) 0,49 

ICP prévia 23 (45,1%) 47 (33,3%) 0,13 

AAS 45 (90%) 122 (87,1%) 0,59 

Betabloqueador 29 (59,2%) 76 (55,9%) 0,68 

IECA/BRA 29 (59,2%) 82 (60,7%) 0,84 

Estatinas 37 (75,5%) 108 (78,3%) 0,69 

Dose de ataque de clopidogrel 27 (52,9%) 78 (55,3%) 0,77 

Implante de stent em DA 30 (58,8%) 68 (48,2%) 0,19 

Abordagem de mais de um vaso 26 (51%) 59 (41,8%) 0,41 

Número de stents implantados 2,22±1,19 2,09±1,02 0,67 

Menor diâmetro do stent (mm) 2,62±0,4 2,69±0,45 0,33 

Comprimento do stent (mm) 25,3±7,5 25,8±6,8 0,67 

Ácido aracdônico (%) 6,02±7,17 5,5±5,92 0,97 

ADP5 (%) 37±13,5 32,8±14,1 0,06 

AAS= ácido acetil salicílico; BRA= bloqueador do receptor de angiotensina; DA= 

artéria descendente anterior; ICP= intervenção coronariana percutânea; IECA= 

inibidor da enzima de conversão da angiotensina; RM= revascularização miocárdica. 
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Analisando a tabela acima, observamos que, além do ADP5, o tabagismo 

foi uma variável relacionada de modo significativo aos eventos. A figura 11 

mostra a curva de sobrevida livre de eventos de Kaplan-Meier para pacientes 

tabagistas e não tabagistas. 

 

Figura 11 – Curva de sobrevida livre de eventos de Kaplan-Meier para 

pacientes tabagistas e não tabagistas por ocasião da intervenção 

coronariana percutânea. 
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A tabela 5 mostra as variáveis relacionadas de modo independente com o 

tempo até o primeiro evento, de acordo com a análise multivariada pelo modelo 

de riscos proporcionais de Cox. 

 

Tabela 5 – Análise multivariada pelo modelo de riscos proporcionais de Cox. 

Variável Coeficiente EP HR IC 95% Valor de p 

Tabagismo 1,2492 0,3482 3,49 1,76 a 6,9 0,0003 

ADP5≥33 0,6692 0,2989 1,95 1,09 a 3,51 0,025 

Idade (anos) 0,0285 0,0140 1,03 1,00 a 1,06 0,041 

EP= erro padrão do coeficiente; HR= razão de risco; IC 95%= intervalo de confiança 

de 95%. 
 

 

A análise pelo modelo de Cox mostrou que os pacientes com ADP ≥33% 

no momento da ICP apresentaram risco de eventos 1,95 vezes maior do que os pts 

com valores abaixo de 33%. As outras variáveis relacionadas de modo 

independente com o tempo até o primeiro evento foram tabagismo e idade (como 

variável contínua). 
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6.  DISCUSSÃO 
 

O presente estudo demonstrou que a avaliação da agregação plaquetária no 

momento da angioplastia foi capaz de identificar indivíduos sob risco de um evento 

cardiovascular de longo prazo, em uma população submetida a implante eletivo de 

stent coronariano farmacológico. Um valor de atividade de ADP5 ≥33% relacionou-

se de modo independente com os desfechos. 

Indivíduos com ADP5≥33% apresentaram maior taxa de IAM prévio e maior 

taxa de uso de betabloqueadores no momento da inclusão. Esse achado sugere que 

os doentes com perfil de agregação ruim estão sob risco de eventos mesmo antes de 

uma ICP. O maior uso de betabloqueadores provavelmente foi conseqüência de 

história de IAM prévio nesse grupo, onde essas drogas são normalmente prescritas. 

Com o crescente uso dos stents coronarianos para tratamento da DAC, 

sobretudo com o advento dos stents farmacológicos – estes com a promessa de 

redução drástica da reestenose intra-sent – tornou-se uma preocupação a avaliação e 

identificação dos pacientes sob maior risco de evolução para eventos 

cardiovasculares adversos, como a trombose e a ocorrência de IAM. 

Estudos foram realizados para a identificação, através de testes de medidas de 

agregação plaquetária, deste grupo de pacientes com pior evolução após implante de 

stent coronariano. A tabela 6 mostra as características e principais achados desses 

estudos em comparação com o presente trabalho. 
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Tabela 6 – Comparação de estudos que utilizaram medidas da agregação plaquetária 

em pacientes submetidos a implante eletivo de stents coronarianos. 

 
Estudos Stent Teste Corte Momento 

(dias) 

Tipo de estudo Resultado Seg. 

(meses) 

Campo G
46

 F + NF Verify 

Now 

235 PRU 0, 30 e 60 Observacional 

(n=300) 

Positivo 6 

EXCELSIOR
44

 F + NF ADP5 32% Basal Observacional 

(n=802) 

Positivo 1 

GRAVITAS
47

 F Verify 

Now 

230 PRU Basal Clopidogrel 

dose alta vs 

dose baixa 

(n=2.214) 

Positivo 6 

POPULAR
43

 F + NF ADP5 

ADP20 

Verify 

Now 

Platelet

works 

42,9% 

64,5% 

236 PRU 

 

80,5 

Basal Observacional 

(n=1069) 

Positivo 12 

RECLOSE
3
 F ADP10 70% Basal Observacional 

(n=804) 

Positivo 6 

Sterque AP F ADP5 33% Basal Observacional 

(n=192) 

Positivo 24 

(médio) 

F= farmacológico; NF= não farmacológico; Seg.= tempo de seguimento. 

 

Hochholzer et al
44

, no estudo EXCELSIOR, avaliaram 802 pts que foram 

submetidos a ICP com implante de stent convencional e farmacológico com 

realização de seguimento de trinta dias. Foram avaliadas a ocorrência de desfechos 

combinados de morte cardíaca, IAM não fatal e necessidade de revascularização do 

vaso tratado (conhecidos como eventos cardíacos adversos maiores –MACE) em 

comparação com quartis da agregação plaquetária medida através do ADP5 (após a 

realização da ICP). Observou-se que a taxa de ocorrência dos eventos foi 

linearmente crescente entre os quartis de pior medida da agregação plaquetária (0,5 

% no primeiro e segundo quartis, 3,1% no terceiro e 3,5% no quarto quartil, sendo 

neste o ADP5>32%). Na análise multivariada, a medida da agregação plaquetária foi 

preditora de eventos cardiovasculares em 30 dias.  
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O valor de corte encontrado no quarto quartil foi de 33%, muito semelhante ao 

encontrado neste trabalho. Uma vantagem em nosso estudo, foi o seguimento bem 

mais longo, em comparação ao estudo de Hochholzer et al, onde o seguimento foi de 

apenas 30 dias. 

As informações dos estudos nessa área ainda são muito heterogêneas. Não 

temos dados sobre algumas particularidades, como a relação dos eventos com o tipo 

de stent, o impacto dos testes na detecção de eventos tardios, nem o melhor ponto de 

corte do ADP para identificar não respondedores. 

Dois trabalhos avaliaram o papel da medida da agregação plaquetária como 

preditores para a ocorrência isolada de trombose de stent e para isso avaliaram 

apenas stents farmacológicos. O seguimento dos dois estudos foi de seis meses
3,45

. 

No estudo RECLOSE
3
 a presença da não responsividade ao clopidogrel 

(definido arbitrariamente como a medida do ADP%>70%) esteve fortemente 

associado a ocorrência de trombose de stent (definida ou provável) apresentando 

razão de risco de 3,08, com IC 95% (1,32-7,16). A taxa de ocorrência de trombose 

de stent neste estudo foi de 3,1%, um pouco maior que a encontrada nos demais 

estudos. Provavelmente a inclusão de tromboses prováveis facilitou a detecção desse 

desfecho, pois aumentou sua incidência. 

Outro estudo de Price et al
45

 avaliou o mesmo desfecho que o estudo anterior, 

porém utilizou o método do VN para definição de não respondedor ao clopidogrel. 

O ponto de corte para tal, identificado através da curva ROC, foi de 235 PRU (AUC 

0,71, IC 95% 0,52-0,89), e esteve relacionado à ocorrência dos desfechos. 
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Observou-se que o valor de PRU também foi identificado como preditor 

independente para ocorrência de trombose de stent farmacológico nesta população, 

em 6 meses de seguimento. 

No presente trabalho, dos cinco pacientes que tiveram trombose de stent, dois 

apresentaram este desfecho mais tardiamente, com 2 e 3,6 anos, apesar de estarem 

em uso de dupla antiagregação plaquetária no momento da trombose. Logo, a 

ocorrência de tal complicação pode e deve ser evitada também em longo prazo, 

podendo ocorrer além do período de um ano de uso da antiagregação plaquetária 

dupla recomendado pela maioria das diretrizes. Quatro dos pacientes que evoluíram 

com trombose intra-stent (incluindo os 2 casos de trombose subaguda) estavam com 

a medida de agregação plaquetária em níveis subótimos (ADP5>33%). Apenas o 

caso de trombose aguda de stent (ocorrida horas após o procedimento) apresentou-se 

com níveis adequados de ADP5, sugerindo que neste caso o desfecho esteja 

relacionado ao procedimento e não à caracterização da presença da não 

responsividade à droga. 

Importante ressaltar que após a normatização da definição de trombose de stent 

pelo Academic Research Consortium
20

, casos de trombose de stent prováveis 

poderiam ter sido incluídos nos casos de morte por causa cardíaca da nossa 

amostragem, o que levaria a um aumento na taxa de ocorrência de trombose, 

acompanhando alguns estudos atuais que apresentam taxas um pouco mais elevadas 

de trombose. 
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Em relação ao ponto de corte considerado ideal para a caracterização da 

presença da não responsividade, não há consenso na literatura mundial. Muitos 

trabalhos iniciais arbitraram valores, seja utilizando os valores de normalidade do 

exame ou mesmo extrapolando valores que estivessem relacionados a alteração da 

agregação plaquetária em outras comorbidades. Isto levou a resultados que podem 

ter subestimado a presença da resistência ao clopidogrel, o que nos leva a acreditar 

que a verdadeira taxa pode ainda não ter sido definida.  No presente estudo, a taxa 

de não respondedores foi de 55,7%, maior que a faixa usualmente citada na 

literatura (4% a 40%).  

É possível que o ponto de corte ideal dependa da população estudada. Além 

disso, não se pode excluir o risco contínuo ao longo do espectro da atividade de 

agregação, ou seja, mesmo em faixas ―normais‖ os indivíduos menos antiagregados 

teriam maior risco que os mais antiagregados, uma vez que em alguns estudos, 

quando a atividade de agregação foi avaliada como variável contínua, ela também 

foi preditora independente de eventos
44

. 

Trabalhos recentes têm sido mais rigorosos na determinação do ponto de corte 

e utilizaram a construção da curva ROC com tal propósito. Contudo, a discussão em 

torno desses valores continua mantida, pois mesmo com a utilização da curva ROC, 

os autores têm identificado diferentes pontos de corte, provavelmente devido a 

heterogeneidade dos testes e das populações. 

 Outro fator a ser discutido é a magnitude do desempenho destes testes. 

Embora na maioria dos estudos os testes tenham identificados os indivíduos de 
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risco, a área sob a curva tem sido modesta. No estudo POPULAR
43

, a área sob a 

curva foi de 0,63 para ADP5 e de 0,62 para o ADP20. O teste point of care VN 

apresentou AUC de 0,62 (IC 95% 0,57-0,67) para o valor de 236 PRU. Em nosso 

estudo, a área sob a curva foi de 0,58. A tabela 7 mostra a comparação da área sob a 

curva, valor preditivo negativo e positivo encontrado em nosso trabalho com os 

achados do estudo POPULAR. 

Tabela 7. Acurácia determinada pela curva ROC de diferentes testes de agregação 

plaquetária avaliados no estudo POPULAR em comparação com o presente estudo. 

 

Testes Área sob a 

curva 

IC 95% VPN VPP 

ADP5 0,63 0,58-0,68 94 11,7 

ADP20 0,62 0,56-0,67 93,8 12 

Verify Now 0,62 0,57-0,67 94,3 13,3 

Plateletworks 0,61 0,53-0,69 93,9 12,6 

Innovance PFA P2Y 0,56 0,50-0,62 93,7 12,2 

ADP5, Sterque AP 0,58 0,49-0,67 80 31,8 

IC 95%= intervalo de confiança de 95%; VPN= valor preditivo negativo; VPP= valor 

preditivo positivo. 

  

Conclui-se com isso que os testes de agregação plaquetária realizados no 

momento da ICP foram, em todas as análises aqui citadas (em diferentes cenários), 

um bom marcador para identificação dos pacientes que estão sob maior risco de 

ocorrência de eventos, mas, por alguma razão, seu desempenho pela avaliação da 

curva ROC foi modesto. 

Uma possível explicação para este dado surgiu após a publicação recente de 

um estudo italiano, conduzido por Campo et al
46

, que avaliou 300 pts submetidos a 

ICP com implante de stent (receberam dose de ataque de clopidogrel após o 

procedimento) e realizou medidas da agregação plaquetária através do VN no 
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momento da ICP e após um e seis meses de seguimento. Observou-se que 83 

(27,3%) dos 300 pts mudaram seu perfil de agregação plaquetária ao longo do tempo 

com melhora dos valores e 75 pts (25%) apresentaram melhora suficiente para 

mudar sua classificação basal de não respondedores ao clopidogrel após 30 dias para 

respondedores. A medida de agregação plaquetária aos 30 dias foi identificada como 

melhor preditora de eventos isquêmicos e risco de sangramento comparado com as 

medidas obtidas na avaliação basal.  

Importante observar a análise das curvas ROC deste trabalho (na avaliação 

da ocorrência de isquemia). A medida basal mostrou AUC de 0,69 (0,63-0,74) para 

valor de PRU≥214, a qual melhorou significativamente na medida com 1 mês para 

0,87 (0,83-0,91), mostrando um incremento importante na acurácia deste exame 

quando realizado após 30 dias do procedimento. Esses dados sugerem que o 

clopidogrel necessita de pelo menos um mês para atingir a plenitude de seus efeitos. 

Na experiência dos autores do presente estudo, em sua prática clínica, esse 

fenômeno de melhora da antiagregação após um mês também tem sido observado 

(dados não publicados). 

A estratégia de guiar a terapêutica neste grupo de pacientes portadores de 

stents com o uso dos testes de agregação plaquetária foi testada no ensaio clínico 

randomizado GRAVITAS
47

 publicado em Março de 2011.  

Foram avaliados 5.429 pts que foram submetidos ao teste de agregação 

plaquetária com o VerifyNow P2Y12. Os pacientes foram separados em dois 

grupos, um com valor >230 PRU (41% da população considerados não 



85 

 

respondedores) e um grupo com valor <230 (59% dos pacientes, considerados 

respondedores). O grupo dos não respondendores (2.214 pts) foi randomizado 

para a terapêutica com dose usual de clopidogrel de 75 mg/dia (sem dose de 

ataque) e o outro grupo com dose elevada de 150 mg/dia, após uma dose de 

ataque de 600 mg, sendo seguidos por 6 meses. Não houve ao final do 

seguimento diferença na ocorrência dos desfechos primários – morte por causa 

cardíaca, IAM não fatal e trombose de stent – entre os dois grupos.  

Outra publicação recente
48

 usou como estratégia para redução de eventos 

cardiovasculares a titulação da dose de clopidogrel guiada por teste de medida de 

agregação plaquetária, através do VN. Neste trabalho, os pacientes receberam 

dose de ataque de 600 mg de clopidogrel e 24 a 48 horas após da realização da 

ICP foi medido o teste VN. O corte considerado foi de ≥240 PRU para a não 

responsividade ao clopidogrel. O grupo de pacientes com valores de <240PRU 

foram seguidos em uso da dose habitual de clopidogrel e o outro grupo com 

valores de ≥240PRU foram tratados com titulação da dose do clopidogrel até 

atingir valores <240PRU (dosagens semanais do VN). O seguimento do estudo 

foi de seis meses e o desfecho primário foi a avaliação da medida do VN ao final 

do seguimento, atingindo a meta de <240PRU. Ao final do seguimento, 85% dos 

pts do grupo que recebeu as doses de clopidogrel guiadas pelo teste atingiram 

níveis <240PRU versus 20% dos pts com a dose fixa de clopidogrel. A dose de 

clopidogrel para atingir esses valores acima de 240 PRU foi maior que 150 

mg/dia em 46% dos pts (dose máxima de 300 mg/dia) .  
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Após este estudo piloto, surge a possibilidade de uma nova opção 

terapêutica para este grupo de pacientes com perfil de não respondedores, e 

conclui que o valor de 150 mg/dia de clopidogrel pode ter sido insuficiente para 

reduzir a taxa de eventos adversos, por não atingir níveis adequado de inibição 

plaquetária.  

Outras abordagens, para o grupo de não respondedores ao clopidogrel, 

estão sendo avaliadas. Entre elas, a substituição por um antiagregante plaquetário 

mais potente, como o prasugrel ou ticagrelor. Nenhum estudo, no entanto, 

comparou as diferentes estratégias nesse grupo de pacientes até o momento. 

O tabagismo, neste presente estudo, foi identificado como variável 

independente para ocorrência de eventos cardiovasculares com 23,5% no grupo 

de pts com eventos e 8,5% no grupo sem eventos (valor de p=0,005) e na análise 

de COX apresentou HR 3,49 IC95% (1,76 a 6,9) p=0,0003. O conceito do 

tabagismo como fator de risco adicional para a ocorrência de trombose de stent e 

desfechos cardíacos após implante de stent coronariano já foi reconhecido em 

outros trabalhos. Na metanálise realizada por Ellis et al
49

, que envolveu 3445 

pacientes submetidos a implante de stent coronariano convencional e 

farmacológico (o stent utilizado foi o taxus) identificou o tabagismo como 

preditor independente para a ocorrência de trombose de stent, com a presença 

deste fator de risco em 41,4% dos pacientes que apresentaram este desfecho vs 

22,2% nos pts que não tiveram evento (valor p=0,01). Neste trabalho, de forma 

similar ao presente estudo, a presença do tabagismo isoladamente aumentou o 
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risco em 3 vezes da ocorrência do desfecho trombose (HR 3,32 [IC95% 1,2 a 

8,65]). 

Outro trabalho conduzido por Mehram et al
50

 avaliou, no contexto dos pts 

submetidos a ICP primária na vigência de IAM com supradesnível de segmento 

ST, 3602 pts randomizados para tratamento com bivalirrudina (potente droga 

antitrombínica) ou heparina associada a inibidor da glicoproteína IIbIIIa. Na 

avaliação dos preditores de ocorrência do desfecho trombose de stent seguida a 

esta ICP, observou-se que o tabagismo esteve relacionado fortemente a 

ocorrência de trombose de stent tardia, isto é, além de 1 ano (HR 4,05), 

juntamente com o diagnóstico de diabetes melitus e história prévia de IAM.  

As explicações possíveis para tal achado envolvem o estado de 

hipercoagulabilidade gerado pelo tabagismo. Acredita-se que o tabagismo gere 

um ambiente de ―instabilização‖ das placas de ateroma, o que em última análise 

acarreta ativação da cascata de ativação plaquetária e com isso um cenário 

favorável a formação de trombo e suas implicações clínicas. 

Alguns pontos fortes do presente estudo merecem ser ressaltados. Nosso 

tempo de seguimento foi longo, com tempo médio de 2 anos e alguns pts com 

mais de 4 anos de seguimento. A maioria dos estudos tem seguimento de até um 

ano, que é o tempo até o qual se costuma recomendar como obrigatório o uso de 

dupla antiagregação plaquetária. No presente estudo ofereceu-se a oportunidade 

de avaliar os eventos após esse período. De fato, constatou-se que após um ano, a 

ocorrência de eventos ainda é significativa. Neste estudo 51% dos eventos 
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ocorreram após um ano de seguimento. Das cinco tromboses intra-stent 

confirmadas, duas ocorreram após um ano – com 2 e 3,6 anos do implante. 

Ressalte-se que em ambos os casos, os pts ainda estavam em uso de dupla 

antiagregação e ambos apresentavam ADP5 acima do corte de 33% (40% e 47%), 

demonstrando a utilidade deste exame na identificação dos pts sob risco. Outro 

fator que merece comentário é o fato de ter-se estudado somente stents 

farmacológicos, onde a identificação de não respondedores ao clopidogrel é de 

grande utilidade. Essas características conferem caráter único a este estudo na 

literatura nacional. 

Limitações. Algumas limitações do estudo devem ser comentadas. Não 

foram coletados dados da função ventricular esquerda, considerada fator de risco 

para trombose em alguns estudos. Como os pacientes foram eletivos, eles não 

realizaram ecocardiograma. Além disso, a ventriculografia não foi realizada em 

todos os pacientes no momento da ICP. Outra limitação é o fato de o estudo ser 

unicêntrico, devendo-se ser cauteloso ao extrapolar os resultados para uma 

população geral. Também não foram coletados dados de ocorrência de eventos 

hemorrágicos no seguimento.  

Implicações clínicas. Baseado nos dados presentes os pts submetidos a 

implante eletivo de stents poderiam se beneficiar da avaliação por um teste de 

agregação plaquetária no momento da angioplastia. O médico que irá acompanhar 

esses pts deve ter em mente que aqueles com antiagregação inadequada 

apresentam maior risco de eventos e deveriam ser seguidos de perto, embora a 
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melhor estratégia para manusear esses pts ainda não esteja definida. Vale ressaltar 

que esses testes identificam não apenas o risco de trombose de stents, mas 

também outros eventos, como IAM, reestenoses e óbito cardíaco. 
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7. CONCLUSÕES 

 Um valor de corte de ADP5 de 33% foi o melhor valor para identificar 

eventos.  

 Considerando-se esse corte, 55,7% dos pacientes submetidos a ICP eletiva 

com implante de stent farmacológico apresentaram agregação plaquetária 

inadequada. Esses pacientes tinham maior taxa de infarto do miocárdio 

prévio e maior uso de betabloqueadores no momento da ICP. 

 Valor de ADP5≥33% foi preditor independente de eventos cardiovasculares a 

longo prazo. 

 Além do ADP5, tabagismo e idade avançada foram preditores independentes 

de eventos. 
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8. ANEXOS 

Anexo1-Carta de Aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa
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Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Projeto de Pesquisa – Avaliação da Agregação Plaquetária na Predição de Eventos 

Cardiovasculares em Pacientes Submetidos a Implante Eletivo de Stents 

Coronarianos Farmacológicos 

Pesquisadora: Aline Paiva Sterque 

Instituição: Universidade Federal Fluminense / Casa de Saúde São José 

O(A)Sr/Sra __________________________________________ está sendo 

convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―Avaliação da agregação 

plaquetária na predição de eventos cardiovasculares em pacientes submetidos a 

implante eletivo de stents coronarianos‖, sob responsabilidade da pesquisadora 

Aline Paiva Sterque. 

O presente trabalho científico irá avaliar o funcionamento das suas plaquetas 

após realização do procedimento de angioplastia coronariana correlacionando com o 

desenvolvimento de futuros eventos cardiovasculares que possam vir a ocorrer. O 

procedimento de angioplastia coronariana foi indicado pelo seu médico após 

realização de exames cardiovasculares, ou devido a quadro de angina ou infarto do 

miocárdio. Ao ser implantado um dispositivo como o stent nas artérias coronarianas, 

como o que foi utilizado conforme indicação clínica, o senhor (a) deve ser 

informado(a) da importância da administração dos medicamentos que promovem 

redução do funcionamento das plaquetas, resultado este necessário para que não 

ocorra fechamento do stent coronariano, sendo essa redução acompanhada pelo 

exame de sangue que será realizado nesta internação, após a angioplastia (teste de 
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agregação plaquetária). Serão coletados 10 ml de sangue de veia periférico do 

senhor(a) para a realização deste teste de agregação plaquetária, nos dois momentos 

nos quais serão necessárias coletadas de sangue para avaliação de rotina após 

angioplastia, não sendo portanto necessária coleta extra de material durante sua 

internação para a presente pesquisa, uma vez que o citado teste de agregação 

plaquetária já faz parte da avaliação de rotina do serviço de cardiologia no qual foi 

realizado o exame.  

Ao participar do presente estudo, o senhor(a) se compromete a fornecer 

informações sobre seus fatores de risco coronariano, assim como as medicações que 

faz uso habitualmente. Compromete-se ainda, ao ser solicitado no acompanhamento 

clínico, a fornecer informações sobre seu estado de saúde, se houve reaparecimento 

de sintomas, como dor no peito, falta de ar e ocorrência de novas internações por 

angina ou infarto. O senhor(a) pode a qualquer hora e sem qualquer 

responsabilidade interromper sua participação na pesquisa, sem qualquer prejuízo ao 

seu bem estar ou a sua saúde. 

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo, não podendo ser exposta sua 

identidade, porém poderão ser usados em publicações científicas. 

Eu,_________________________________________________, RG número 

______________declaro ter sido informado e concordado em participar, como 

voluntário, do projeto acima descrito, recebendo cópia deste termo de 

consentimento. 

Rio de Janeiro, ___/___/___ 

_____________________________  ___________________________ 

     

      Assinatura paciente                   Assinatura médico investigador 
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Anexo 3 – Ficha coleta de dados 

 

FICHA PESQUISA CLÍNICA 

1) Identificação: ________________________________ Iniciais: ___________ 

2) Idade: _____________________ Sexo:  F M 

3) Data internação: ___________ Data procedimento: ________ Data alta: _______ 

4) Telefone: ____________________________ 

5) MA:_________________________________ Telefone MA : _______________ 

6) Diagnóstico:  Angina Estável    

   Alteração estratificação não invasiva  

              Outro: ________________________ 

7) Estratificação não invasiva positiva:       TE            Cintilografia miocárdica      

Ecocardiograma de stress 

 

8) Fatores de risco:  HAS     DM     Dislipidemia  História  familiar 

    Tabagismo  Ex tabagismo    

9) IAM prévio :   Sim   Não   CRM prévia:  Sim   Não     

 

10) ATC prévia :   Sim   Não   Data : ___________________ 

 

11) Medicações em uso :   Betabloqueador  IECA/BRA     Estatina 

AAS  Dose:  75mg       81mg          100mg  200mg  300mg 

 

12) Uso prévio Clopidogrel:           Sim    Não 

    Mais de 5 dias  Menos de 5 dias  

 

13) Dose ataque clopidogrel :    150 mg    300 mg 600 mg                     

Outra : ___________ 
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14) Medida da agregação plaquetária após ICP: 

 

 

 

 

 

 

 

15) Intervenção coronariana:      

  DA   CX     TCE    CD    VP     DP          Mg    

 Dg              Outra : _________________ 

        

16) Número stents implantados : _____________Tamanho stents: _____________ 

 

17) Tipos de stents implantados:       Taxus         Cypher         Endeavor        Outros 

 

18) Seguimento (tempo até ocorrência do primeiro evento cardíaco): 

Datas dos contatos: ___________ / ___________ / __________ / _____________ / 

____________ / ____________ / _____________ / ___________ / _____________ 

19) Eventos:  

Morte cardíaca  Trombose stent confirmada  

IAM   Necessidade de revascularização do vaso tratado  

Data do evento: _________________ 

Local de internação do evento: ________________________ 

 

 

  

 

 

 Pós-ICP (Rotina) 

ADP 5  

ADP 10   

AA  

Colágeno  

Epinefrina  

    

        

    

                    


