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Purpose -To analyse the influence of unstable coro-
nary syndromes (UCS)  in the early and late prognosis af-
ter rotational atherectomy (RA).

Methods - We treated  236 patients with RA between
Aug/1992 and May/1996. Patients were divided into two
groups: A) stable coronary syndromes 120 (51%) patients;
B) UCS: 116 (49%) patients. Definitions: 1) procedure suc-
cess (PS) - lesion success in all locations were RA use was
attempted, without a major complication; 2) late coronary
events (LCE) - angina, MI, additional revascularization or
death.

Results -There was a significant predominance of age
>70 (A= 14% x B= 24%, p=0.03) in B and previous MI
(A=32% x B=11%, p=0.0001) in A. Othercharacteristics
were similar in both groups, including complex lesions (type
B2/C), which were observed in 77% A stenosis and 80% B
lesions. PS was 95% in A and 92% in B (p=NS). In-hospi-
tal major complications were observed in 2.5% A and 4.3%
B patients, (p=NS). One patient died in each group. A and
B patients had similar time of  follow-up. LCE occurred in
25% A and 39% B patients (p=0.002). Reccurence of an-
gina (36% x 23%; p=0.01) and target lesion revascula-
rization (29% x 18%; p=0.03) were also more frequently
required in B cases.

Conclusion - This study suggests that UCS (group A)
does not implicate in worse acute results after RA. However,
UCS patients present greater incidence of late coronary
events, particularly reccurence of angina and target-lesion
revascularization.

Key-words: rotational atherectomy, coronary atherectomy,
coronary angioplasty

Objetivo - Avaliar a  influência do quadro clínico nos re-
sultados imediatos e na evolução tardia após aterectomia
rotacional.

Métodos - Foram avaliados 236 casos tratados con-
secutivamente entre agosto/92 e maio/96, divididos em 2
grupos: A) 120 (51%) pacientes com síndromes coronárias
estáveis; B) 116 (49%) casos com síndromes coronárias
instáveis. Foram incluídos todos os pacientes tratados pela
aterectomia rotacional no nosso serviço.

Resultados - Observou-se predomínio significante de
pacientes com idade <70 anos (86% x 76%; p = 0,03) e
infarto prévio (32% x 11%, p = 0,0001) em A e de idosos
(24% x 14%, p = 0,03) em B. As demais características clí-
nicas e angiográficas mostraram-se semelhantes. Lesões-
alvo complexas (B2/C) foram observadas em 77% das
estenoses de A e em 80% das de B. O sucesso primário foi
similar (A = 95% x B = 92%, p = NS). Complicações mai-
ores ocorreram em 2,5% dos casos de A e em 4,3% dos de
B (p= NS). Houve um óbito em cada grupo. Os pacientes
tratados com sucesso  evoluíram tardiamente, com perío-
do de evolução médio semelhante. Eventos coronários tar-
dios ocorreram em 25% dos pacientes de A e em 39% dos
casos de B (p = 0,002). Observaram-se maiores incidências
de recidiva de angina (36% x 23%, p = 0,01) e de revas-
cularização adicional da lesão-alvo (29% x 18%, p=0,03)
nos pacientes do grupo B. Houve dois óbitos tardios em
cada grupo.

Conclusão - Os dados sugerem que a forma de apre-
sentação clínica não influencia os resultados hospitalares
da aterectomia rotacional; porém, na evolução tardia, os
pacientes tratados na vigência de síndromes instáveis apre-
sentaram  maior taxa de eventos coronários, recidiva de an-
gina e revascularização adicional da lesão-alvo.

Palavras-chave: aterectomia rotacional, aterectomia coro-
nária, angioplastia coronária

A aterectomia rotacional, procedimento percutâneo de
revascularização que atua pulverizando as placas ateros-
cleróticas, transformando-as em micropartículas e, em con-
seqüência, restabelecendo a luz vascular, apresenta espec-
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tro de indicação voltado basicamente para intervenções em
lesões complexas, placas rígidas/calcificadas e estenoses
ostiais, situações em que atua com vantagem, quando com-
parada a angioplastia com balão 1-3. No entanto, apesar da
difusão ampla e crescente desta técnica, com bons resulta-
dos relatados, ainda não está bem estabelecido se os resul-
tados são ou não influenciados significativamente por de-
terminadas características clínicas e angiográficas relevan-
tes como, por exemplo, a forma clínica de apresentação da
doença coronária, em especial as síndromes coronárias ins-
táveis. O papel da aterectomia rotacional nestas situações,
comprovadamente relacionadas a maiores índices de com-
plicações hospitalares e eventos coronários tardios quando
se emprega a dilatação com balão 4-5, ainda não nos parece
estar bem elucidado.

O presente estudo visou avaliar a eventual influência
da apresentação clínica (estável ou instável) pré aterectomia
rotacional nos resultados imediatos e na evolução clínica
tardia de uma série consecutiva de pacientes tratados atra-
vés desta técnica, no nosso Serviço.

Métodos

Foram incluídos 236 pacientes tratados pela aterec-
tomia rotacional entre agosto/92 e maio/96, identificados
retrospectivamente através de sistema de banco de dados
informatizado. Não houve qualquer critério específico de
exclusão de casos.

Os pacientes foram divididos em dois grupos, de acor-
do com a apresentação clínica: A) 120 (51%) pacientes tra-
tados na vigência de síndromes coronárias estáveis (angina
estável, isquemia miocárdica silenciosa e fase crônica do
infarto agudo do miocárdio - IAM); B) 116 (49%) pacien-
tes com síndromes coronárias instáveis (angina instável, 1º
mês pós IAM, com ou sem trombólise química prévia).

As principais definições empregadas foram: a) sucesso
do procedimento: lesão <50% ao final da intervenção asso-
ciada a ausência de complicações maiores na fase hospitalar;
b) reestenose: lesão >50% no local previamente tratado, afe-
rido através de quantificação objetiva, em estudo
angiográfico realizado na evolução tardia; c) evolução livre
de eventos: ausência de recidiva de angina, IAM, revascu-
larização adicional da lesão-alvo e óbito de causa cardiovas-
cular na fase tardia; d) IAM Q: elevação de CK-MB superi-
or a duas vezes o valor normal, associada a observação de no-
vas ondas Q patológicas no eletrocardiograma convencional.

As intervenções foram realizadas empregando-se a
técnica habitual, já descrita anteriormente, utilizando o
rotablator (Heart  Technology,  Bellevue,  Washington,
EUA) 2,3. Basicamente, após punção femoral e colocação do
introdutor arterial (8 ou 9 F), cateteriza-se a coronária e in-
troduz-se uma corda-guia de 0,009 polegadas e 300cm de
extensão, sobre a qual desliza o rotablator, cateter metáli-
co flexível, dotado, em sua extremidade distal, de uma oliva
de tamanho variável recoberta por pequenos diamantes, os
quais fornecem a capacidade abrasiva do método. O avan-
ço deste através do vaso deve ocorrer de forma lenta e pro-

gressiva, sempre em altas rotações, acionado por uma tur-
bina. Em geral, a rigidez da estenose desfaz-se progressiva-
mente, à medida que o cateter avança sobre a mesma. Após
duas passagens seguidas sem haver resistência, o rotablator
é retirado, permanecendo a corda-guia, através da qual é
introduzido cateter-balão de diâmetro apropriado, o qual
complementa e finaliza a intervenção 2,3. Outra possibilida-
de é  se proceder a implante de próteses intracoronárias após
o final da ablação 1-2. Outros dois ítens de natureza técnica
requerem comentários: o 1º, relacionado ao fio de marca-
passo,  geralmente, necessário nas intervenções nas artéri-
as coronária direita e circunflexa dominante, visando a pre-
venção de conseqüências de eventuais bradarritmias gra-
ves, relacionadas à migração das micropartículas para as
porções distais do vaso 1-3, e o 2º, relativo ao tamanho da oliva,
que geralmente varia de 1,25 a 2,25mm. A técnica atual pre-
coniza que se inicie o procedimento com oliva de no máximo
1,75mm de diâmetro, o qual pode ser aumentado progressi-
vamente até atingir relação oliva/artéria de até 0,75 1-3.

Os pacientes foram internados na véspera ou no pró-
prio dia da intervenção e todos medicados com aspirina
(200mg/dia) e com bloqueador dos canais de cálcio (em
geral, diltiazem, na dose de 180mg/dia), iniciados na vés-
pera do procedimento. Após a aterectomia, os pacientes
retornavam a enfermaria e, retirado o introdutor arterial (em
média 3 a 4h após), todos foram rotineiramente heparini-
zados por 24h. A aspirina foi mantida indefinidamente e o
bloqueador dos canais de cálcio por 1-3 meses.

A evolução clínica tardia foi realizada através de consul-
tas clínicas, contatos telefônicos e por correspondência. Pelo
fato dos pacientes tratados pela aterectomia rotacional não
fazerem parte de nenhum protocolo específico de estudo, não
foi preconizado reestudo angiográfico tardio de rotina.

Para análise estatística, empregou-se o teste “t” de
Student para as variáveis contínuas e o do qui-quadrado
para as descontínuas. Foram considerados significativos va-
lores de p <0,05.

Resultados

A análise das diversas características clínicas, discri-
minadas na tabela I, evidenciou algumas diferenças expres-
sivas entre os dois grupos. Observou-se predomínio signi-
ficativo de idosos no grupo B (24% x 14%, p=0,03) e de
infarto prévio (32% x 11%, p=0,0001) e pacientes mais jo-
vens (86% x 16%, p=0,03) no grupo A. As demais caracte-
rísticas não apresentaram diferenças significativas, apesar
de se observar tendência de predomínio do sexo masculino
no grupo A e do  feminino no grupo B.

Em ambos os grupos, 60% das lesões tratadas locali-
zavam-se nas porções proximais dos vasos. Lesões reeste-
nóticas foram manuseadas em 12% dos casos de A e 11%
dos casos de B (p=NS); estenoses seqüenciais foram igual-
mente observadas nos dois grupos (A=8% x B=11%,
p=NS). Lesões-alvo complexas (tipos B2 ou C) foram ob-
servadas em 77% das 131 estenoses tratadas dos casos de A
e 80% das 128 estenoses de B (p=NS). Observou-se função
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Tabela I - Principais características clínicas dos grupos A (síndromes
estáveis) e B (síndromes instáveis)

Síndromes Síndromes P
estáveis instáveis
(N=120) (N=116)

Masculino 76% 67% 0,09
Feminino 24% 33% 0,09
Idade <70 anos 86% 76% 0,03
Idade >70 anos 14% 24% 0,03
Hipertensão arterial sistêmica 53% 53% NS
Diabetes 21% 18% NS
Dislipidemia 23% 20% NS
Tabagismo 71% 68% NS
Infarto prévio 32% 11% 0,0001

Tabela II - Complicações maiores na fase hospitalar

Síndromes Síndromes P
estáveis instáveis
(N=120) (N=116)

Infarto agudo do miocárdio Q 2 (1,5%) 1 (0,8%) NS
Cirurgia emergência 1 (0,7%) 3 (2,4%) NS
Óbito 1 (0,7%) 1 (0,8%) NS
Qualquer complicação 3 (2,5%) 5 4,3%) NS

Tabela III - Principais eventos coronários tardios

Síndromes Síndromes P
estáveis instáveis
(N=114) (N=107)

Tempo 17 meses 16 meses
Angina 23,0% 36,0% 0,01
Infarto agudo do miocárdio 0,8% 1,8% NS
Angioplastia coronária/cirurgia 18,0% 29,0% 0,03
Óbito 1,7% 1,8% NS
Qualquer evento 25,0% 39,0% 0,02

ventricular esquerda preservada em 83% dos pacientes de
ambos os grupos.

Em relação ao número de vasos tratados por paciente,
a quase totalidade das intervenções (99%) nos grupos A e B
restringiu-se a um único vaso.

Obteve-se sucesso do procedimento semelhante
(A=95% x B=92%, p=NS). A ocorrência de complicações
maiores na fase hospitalar também não diferiu entre os dois
grupos (A=2,5% x B=4,3%, p=NS), bem como os índices
de IAM, óbito e cirurgia de emergência (tab. II). Apesar de
mais freqüentemente observada nos pacientes com sín-
dromes instáveis, o percentual de oclusão aguda (A=1,7%
x B= 4,8%; p=NS) também  não apresentou diferença sig-
nificativa. Ocorreu um caso (0,4%) de perfuração coronária
(grupo B), que foi encaminhado para cirurgia de revascu-
larização em caráter de emergência, com evolução pós-ope-
ratória sem quaisquer incidentes.

Foram evoluídos tardiamente apenas os casos tratados
com sucesso, ou seja, 114 pacientes de A e 107 pacientes de
B, com períodos médios de acompanhamento de 17 e 16
meses, respectivamente . Não se conseguiu contato com 5%
dos casos de A e 3% dos  de B. De acordo com os números
expressos na tabela III, observaram-se predomínio signifi-
cativo de recidiva de angina, revascularização adicional da
lesão-alvo e de quaisquer eventos coronários tardios nos
pacientes do grupo B. Infarto do miocárdio e óbitos tardi-
os ocorreram de forma semelhante, mas raramente observa-
dos (tab. III).

Nova avaliação angiográfica foi realizada com maior
freqüência nos casos de B (67% x 56%, p=0,04). A incidên-
cia angiográfica de reestenose foi semelhante (A= 51% x
B= 57%, p=NS).

Discussão

A aterectomia rotacional vem ganhando ampla aceita-
ção, em função de seus excelentes resultados, em situações
nas quais a dilatação com balão não atua de forma satisfa-
tória, como das lesões ostiais, das estenoses calcificadas/
rígidas, das lesões complexas (tipos B2 e C) e das oclusões
coronárias crônicas 1-3,6. Outras vantagens são a possibilida-
de da oliva ser utilizada mais de uma vez, bem como o fato
de promover um corte diferencial, definido como a propri-
edade da broca atuar seletivamente nos tecidos rígidos
(fibróticos ou calcificados), mantendo íntegras as demais
estruturas da parede vascular  6.

A técnica atualmente empregada na realização da
aterectomia rotacional preconiza a utilização de olivas pro-
gressivamente maiores, respeitando, porém, uma relação
oliva/artéria máxima em torno de 0,7, seguida da realização
de angioplastia com balão de tamanho adequado 1-3,6. No
entanto, apesar dos bons resultados relatados com esta es-
tratégia, ela tem sido questionada, e, assim, há atualmente,
dois grandes estudos em andamento (STRATAS e CARAT),
que comparam a técnica convencional com a chamada ate-
rectomia rotacional mais agressiva, caracterizada pelo
emprego de olivas de maior tamanho, atingindo relação
oliva/artéria de até 0,9, dispensando a realização rotineira
de dilatação complementar. Os dois estudos citados ainda
não apresentaram os resultados definitivos 6-8.

A presente investigação, na qual utilizou-se a técnica
habitual, mostrou sucesso primário elevado e semelhante
nos casos estáveis e instáveis (A=95% x B=92%, p= NS).
Estes resultados ocorreram não só em relação ao total  de
complicações maiores hospitalares (A=2,5% x B=4,3%,
p=NS), mas também quando individualizadas (tab. II). Na
fase tardia, entretanto, os dois grupos apresentaram evolu-
ções significativamente discordantes: os casos instáveis
exibiram maiores índices de recidiva de angina, revascu-
larização adicional da lesão-alvo e de ocorrência de quais-
quer eventos (tab. III). Em decorrência desses fatos, a evo-
lução livre de eventos coronários foi significativamente
melhor no grupo de pacientes com síndromes estáveis
(A=75% x B=61%; p=0,02). Óbitos e IAM ocorreram espo-
radicamente em ambos os grupos, não sendo notada qual-
quer influência da forma de apresentação clínica nestes dois
ítens. Resultados que merecem considerações em separado.

Em relação aos resultados da fase hospitalar, historica-
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mente a dilatação com balão no grupo de pacientes que evo-
luía com síndromes instáveis acompanhava-se de resulta-
dos significativamente piores que os estáveis, em especial
pelas elevadas cifras de oclusão aguda (de até 12%) que
ocorriam no 1º grupo, acarretando menores índices de su-
cesso primário e maior incidência de complicações maiores
(IAM, cirurgia de emergência e óbito) 4,5. Esta constatação
decorria, em geral, de dois fatores: da presença dos fenôme-
nos dinâmicos (espasmo coronário, hiperagregação
plaquetária, trombose coronária) próprios das síndromes
instáveis e das lesões complexas,  mais encontradas nesta
forma de apresentação clínica. O presente estudo sugeriu
que o uso da aterectomia rotacional,  em casos instáveis, não
se acompanhou de piores resultados quando comparado aos
obtidos em casos estáveis, ao contrário do que ocorre quan-
do se emprega a angioplastia com balão. Deve-se ressaltar,
entretanto, que nas situações nas quais se observa trombo-
se coronária, em geral a aterectomia rotacional não é empre-
gada 1-3,6.

Em estudo recente, Ellis e col 2 também não correlacio-
naram as síndromes coronárias instáveis como preditoras de
piores resultados quando se emprega aterectomia rota-
cional. Nesse estudo multicêntrico, envolvendo 316 paci-
entes tratados em três grandes hospitais, foram identifica-
dos quatro fatores que se correlacionaram a maiores índices
de complicações isquêmicas: lesões com extensão superi-
or a 4mm, lesões na artéria coronária direita, estenoses si-
tuadas em angulações superiores a 60o e pacientes do sexo
feminino. Os índices de sucesso primário (90%), IAM
(2,2%), cirurgia de emergência (0,9%) e óbito (0,3%) foram
semelhantes aos aqui relatados nos grupos A e B 2.

Em nossa casuística ocorreu um caso (0,4%) de perfu-
ração coronária, incidência inferior à relatada por Ellis e col
(1,5%) 2.  Na literatura, a ocorrência deste tipo de compli-
cação varia de 0 a 1,5%, estando relacionada geralmente ao
emprego de brocas de tamanho muito próximo ao do diâme-
tro de referência da artéria ou a intervenções em estenoses
situadas em angulações exageradas (superiores a 90º) 3,9-14.

Quanto à evolução tardia, nossos resultados mostra-
ram que o manuseio de pacientes instáveis acompanhou-se
de pior evolução  livre de eventos, o que ocorreu às custas
de incidências significativamente maiores de recorrência de
sintomas e de indicação de reintervenções percutâneas/ci-
rurgia para o tratamento das reestenoses. A mortalidade e a
ocorrência de IAM não diferiram entre os grupos analisa-
dos. Tais resultados sugerem que, a exemplo do observado
com a angioplastia com balão, que as síndromes coronárias
instáveis são preditoras de maiores índices de eventos coro-

nários tardios, também, quando se emprega a aterectomia
rotacional. Deve-se ressaltar, ainda, que mesmo os resulta-
dos observados no grupo instável comparam-se com van-
tagem aos relatados com a aterectomia rotacional no estu-
do alemão ERBAC (215 casos tratados com o rotablator),
no qual houve mortalidade tardia de 2,6%, incidência de
IAM Q de 3,2% e revascularização adicional da lesão alvo
em 46% dos pacientes 15.

Os percentuais de reestenose angiográfica foram simi-
lares nos dois grupos (A= 51% x B=57%, p=NS). Ambos,
obviamente, estão superdimensionados, em virtude de se
reestudar, em geral, os pacientes sintomáticos e os com pro-
vas funcionais detectoras de isquemia sugerindo resposta
isquêmica do miocárdio, o que explica o maior número de
reavaliações angiográficas no grupo B (A=56% x B=67%;
p=0,04). A incidência de reestenose  pós  aterectomia
rotacional tem variado de forma ampla, situando-se, segun-
dos os vários autores, de 39% no registro multicêntrico a
62% no estudo ERBAC 6,12-15. Aparentemente, este fenôme-
no não parece estar relacionado a apresentação clínica pré-
intervenção, a exemplo do observado neste relato, mas sim a
procedimentos em lesões de extensão >20mm ou  a interven-
ções em estenoses de grande complexidade (tipo C) 16-18.

Por fim, parece-nos indispensável comentar que as
diferenças observadas em certas características clínicas
entre os dois grupos (tab. I), podem, em parte, ter influen-
ciado os resultados tardios observados na presente investi-
gação, o que se constituiu em uma limitação do estudo. Esta
constatação decorre do fato de análises clínicas de casos tra-
tados por angioplastia com balão, já terem demonstrado que
pacientes do sexo feminino (cujo percentual apresentou ten-
dência de predomínio no grupo B) exibem maior recidiva
de angina que os homens, enquanto os com IAM prévio
(predomínio significativo em A) têm maior tendência a de-
senvolver reestenose coronária sem manifestações clínicas
de isquemia 19-21. Entretanto, se estes dois pontos, por exem-
plo, influenciaram, de certa forma, a incidência tardia de
sintomas clínicos, não foram observados quaisquer fatores
que pudessem justificar a maior freqüência de revas-
cularização adicional da lesão-alvo no grupo B (tab. III).

Concluindo, os resultados deste estudo sugerem que a
prática da aterectomia rotacional nos pacientes com sín-
dromes coronárias instáveis não se acompanha de piores
resultados imediatos. Contudo, parece-nos que estes paci-
entes devem ter um acompanhamento clínico mais próxi-
mo, pois apresentam maior incidência de eventos
coronários na evolução, especificamente angina, e necessi-
dade adicional de revascularização da lesão-alvo.
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