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Objetivo - Análise da ocorrência de eventos clínicos
adversos, em pacientes diabéticos e não diabéticos,com
infarto agudo do miocárdio e submetidos ao implante de
stent ou à angioplastia coronariana primária.

Métodos - Foi realizada análise dos resultados an-
giográficos aos seis meses e clínicos após um ano, entre
135 pacientes diabéticos (n=112 não insulino-dependen-
tes) e 758 não diabéticos do estudo STENT PAMI.

Resultados - Após o implante de stent, os diabéticos
não exibiram redução significativa do objetivo primário
composto, comparados com aqueles submetidos à angio-
plastia com balão (20 vs. 30%, p=0,2). O benefício sig-
nificativo após o implante de stent foi observado nos dia-
béticos  não insulino-dependentes (12 vs. 28%, p=,04), as-
sim como uma menor necessidade de realizar nova revas-
cularização (10 vs. 21%, p=<,001). Aos seis meses, os
stents  reduziram a reestenose apenas nos pacientes não
diabéticos (18 vs. 33%, p<,001).

Conclusão - O implante de stent primário ofereceu re-
dução da soma de eventos clínicos maiores, quando apli-
cado em pacientes diabéticos não insulino-dependentes,
comparado a angioplastia com o balão.

Palavras-chave: infarto agudo do miocárdio, diabetes
mellitus, stents
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STENT PAMI

Artigo Original

O  estudo multicêntrico STENT PAMI foi idealizado, visan-
do a comparação dos resultados clínicos e angiográficos tardios,
de acordo com a estratégia percutânea de reperfusão mecânica
utilizada durante o tratamento das primeiras 12h do infarto agu-
do do miocárdio, seja o implante de  stents coronarianos ou a
aplicação da angioplastia coronariana com o balão 1,2 .

De acordo com séries consecutivas relacionadas ao
implante de stents coronarianos em  portadores de diabetes
mellitus, a presença dessa variável clínica permanece com o
preditor independente de evolução imediata e tardia mais
adversa 3-6 .

Essas séries consecutivas, que analisaram pacientes
diabéticos não infartados submetidos ao implante eletivo de
stents coronarianos, demonstraram significativa elevação da
ocorrência de novos eventos clínicos, incluindo a mor-
talidade, nova revascularização do vaso-alvo aos seis meses,
ainda maiores quando do uso contínuo de   insulina 3-6 .

Contudo, o possível benefício com o implante de stents
coronarianos em pacientes diabéticos tratados durante as pri-
meiras 12h do início do infarto agudo do miocárdio, sem o uso
prévio de trombolíticos, ainda não foi esclarecido. Da mesma
forma, a análise comparativa da evolução clínica e angiográfica
tardia, segundo o método de intervenção coronariana percutâ-
nea primário utilizado, stents ou angioplastia coronariana com
o balão em diabéticos, também é pouco conhecida 7-9 .

O objetivo desta subanálise do estudo STENT PAMI,
é comparar a evolução clínica ao final de um ano e a angio-
gráfica ao final dos primeiros seis meses, entre pacientes
diabéticos ou não, incluídos no processo de randomização
do referido estudo.

Métodos
Foram incluídos neste estudo pacientes com idades

>18 anos, com os sintomas de infarto agudo do miocárdio,
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iniciados a menos de 12h e com alteração do eletrocardio-
grama, seja com o segmento ST-T supra desnivelado >1mm
em duas ou mais derivações contíguas ou com bloqueio de
ramo esquerdo de surgimento agudo. Foram excluídos paci-
entes que receberam trombolítico endovenoso para o trata-
mento do infarto agudo do miocárdio atual, em uso de
cumarínicos, com acidente vascular cerebral a menos de 30
dias, insuficiência renal, choque cardiogênico, sobrevida
estimada <12 meses, mulheres grávidas ou com contra-indi-
cação para o uso de heparina ou ticlopidina. Os pacientes
diabéticos foram incluídos e anotados em cada uma das fi-
chas individuais clínicas, de acordo com história prévia. Pa-
cientes diabéticos insulino-dependentes mereceram anota-
ção à parte. As fichas clínicas não discriminavam o uso
apenas de dieta ou de fármacos hipoglicemiantes.

O protocolo completo do estudo está publicado em
análises prévias 1-2. Em resumo, pacientes receberam aspiri-
na (250mg EV ou 325mg VO, prescritos indefinidamente), ti-
clopidina (500mg VO, prescrito por 30 dias naqueles que re-
ceberam  stents), heparina (5,000 até 10,000 UI EV, mantendo
TCA acima de 350s), e na ausência de contra-indicações,
beta bloqueadores. Os pacientes eram imediatamente enca-
minhados para cinecoronariografia empregando meio de
contraste iônico de baixa osmolaridade. Assim que o fluxo
coronariano era restabelecido, com o uso do fio guia e insu-
flação inicial do cateter balão, o operador qualificava ou não
o paciente para inclusão no processo de randomização. Pre-
conizava-se a seleção de artérias coronarianas nativas, tra-
tando apenas a artéria culpada pelo infarto agudo do mio-
cárdio atual, com diâmetro de referência de 3,0 até 4,5mm e
estenoses coronarianas com extensão não superior a exten-
são de até dois stents coronarianos de 15mm, por meio de
análise visual. Pacientes foram excluídos segundo a poten-
cial indicação cirúrgica precoce (multiarteriais e estenose se-
vera no tronco da coronária esquerda). Estenoses localiza-
das no ósteo da artéria decendente anterior ou circunflexa,
com potencial risco de afetar o tronco da coronária esquer-
da, ramos secundários calibrosos envolvidos pela esteno-
se principal (>3,0mm), tortuosidade e calcificação excessiva,
também foram critérios de exclusão.

O stent coronariano empregado foi de o Palmaz-Schatz
heparinizado, pré-montado em sistema próprio de liberação
(Cordis). Eram recomendadas altas pressões para impacta-
ção (>16 ATM) com o cateter balão.

A administração de trombolíticos e abciximab eram de-
sencorajados, a não ser frente ao insucesso do procedimen-
to, julgado pelo operador. Após o procedimento com o stent
protocolar, o uso de heparina era interrompido, a não ser
frente a presença de resultados angiográficos não ótimos,
como estenose residual (análise visual) >10%, trombos per-
sistentes, dissecções ou a falta de normalização do fluxo co-
ronariano (TIMI grau 3).

A angioplastia coronariana com balão foi realizada de
acordo com os padrões já conhecidos, mantendo-se uma
relação balão/artéria 1:1, de forma a obter a menor estenose
coronariana residual possível. O uso de stents coronarianos
não planejados foi permitido de acordo com a presença de

estenose residual >50% ou dissecção coronariana limitante
do fluxo coronariano, não solucionada com emprego de
insuflações prolongadas ou de balões mais calibrosos.

Os eventos clínicos maiores (óbito, reinfarto, acidente
vascular cerebral, nova revascularização do vaso-alvo) fo-
ram monitorizados desde a hospitalização até o final de um
ano de seguimento e aferidos de forma cumulativa. Visitas
médicas periódicas foram realizadas com 30 dias, 6 e 12 me-
ses. Ao final dos primeiros seis meses, nova cinecoronario-
grafia protocolar foi realizada, após aferição dos sintomas ou
da realização de provas funcionais detectoras de isquemia
miocárdica.

Todos os angiogramas coronarianos imediatos e tardi-
os foram aferidos por meio de angiografia coronariana quan-
titativa, realizada por laboratórios independentes (Wa-
shington Hospital Center, DC, EUA e Cardialysis, Rotter-
dam, Holanda). O sistema utilizado foi o CAAS II (Pie Me-
dical, Holanda). O fluxo coronariano foi classificado de
acordo com o método TIMI (Thrombolyisis in Myocardial
Infarction) 10 .

O objetivo primário foi a análise comparativa da ocor-
rência cumulativa dos eventos maiores (óbito, reinfarto,
acidente vascular cerebral e nova revascularização do vaso-
alvo) isolados e combinados, de acordo com a presença ou
ausência de diabetes mellitus, randomizados para implante
de stent coronariano ou angioplastia coronariana com ba-
lão. Análise da ocorrência desses desfechos maiores tam-
bém foi efetivada de acordo com o uso ou não de insulina.

Foram computados todos óbitos. O reinfarto foi defini-
do como novos sintomas, semelhantes ao infarto agudo do
miocárdio inicial, com novas alterações do eletrocardiogra-
ma e elevação das enzimas cardíacas. Todos acidentes vas-
culares cerebrais foram considerados, desde que resultan-
do em limitação física das atividades diárias. Uma nova re-
vascularização do vaso-alvo foi qualificada se um dos se-
guintes componentes estivesse presente: retorno da angi-
na do peito (classes II até IV), provas funcionais positivas,
com o diagnóstico de isquemia miocárdica, ou após a ocor-
rência de reinfarto. Foram computados novos procedimen-
tos percutâneos e cirúrgicos, relacionados à artéria coroná-
ria inicialmente tratada.

Os resultados foram apresentados em números abso-
lutos e sua percentagem, comparando o perfil clínico e an-
giográfico de acordo com a presença ou não de diabetes. Os
resultados imediatos e tardios foram expostos de acordo
com o processo de randomização central do estudo. Variá-
veis contínuas foram apresentadas com seus respectivos
desvios-padrão. Empregou-se o teste do qui quadrado para
as comparações das variáveis categóricas. Quando o valor
esperado em uma  casela foi menor que cinco, o teste exato
de Fisher foi utilizado. As variáveis contínuas foram compa-
radas por meio do teste t de Student. Valores <0,05 foram
considerados significativos e relatados.

Resultados

Foram randomizados 900 pacientes (452 para emprego
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de stents coronarianos e 448 para angioplastia coronariana
com balão), e incluídos 893 pacientes para esta subanálise,
relativa aos portadores de diabete melito. Sete foram exclu-
ídos, uma vez que a condição da presença de diabetes não
foi relatada na ficha individual. A presença de diabetes foi
detectada em 135 (15,1%) pacientes, comparados a 758 não
diabéticos, todos, posteriormente, randomizados para o im-
plante de stents (n=72 e 377) ou angioplastia coronariana
com balão (n=63 e 381).

Os pacientes diabéticos acometidos de infarto agudo
do miocárdio, quando comparados àqueles não diabéticos,
eram em média, mais idosos (64 vs. 59 anos, p<0,001), com o
infarto ocorrendo mais freqüentemente em mulheres (37 vs.
23%, p<0,001), com um retardo médio desde a admissão
hospitalar até a primeira insuflação do cateter balão mais
elevado (151+98 vs. 127+85 min, p<0,001), e com metade
deles exibindo história de hipertensão arterial (52 vs. 40%,
p=0,01) (tab. I).

A farmacologia adjunta empregada foi similar aos paci-
entes diabéticos ou não (tab. II).

As variáveis angiográficas (tab. III) demonstraram que
os pacientes diabéticos exibiam doença arterial coronariana

mais extensa (55 vs. 43%, p=0,01), contudo, sem diferença
quanto a depressão da fração de ejeção global média do
ventrículo esquerdo (47+12% vs. 48+12%, p=0,12), quando
comparados com os não diabéticos. O vaso relacionado ao
infarto agudo do miocárdio foi similar em ambos os grupos.

Os resultados imediatos do procedimento encontram-
se na tabela IV. A necessidade do implante de stents corona-
rianos não planejados no grupo randomizado para angioplas-
tia coronariana com balão foi similar entre os diabéticos
(14%) e não diabéticos (15%.). Na análise do laboratório cen-
tral independente, a obtenção de fluxo coronariano final TIMI
grau 3 foi similar (92 e 91%) para os pacientes diabéticos, sejam
tratados com stents ou angioplastia coronariana com balão.
Pacientes não diabéticos randomizados para o implante de
stent coronariano não exibiram menor grau de fluxo corona-
riano (TIMI grau 3), quando comparados àqueles randomiza-
dos para angioplastia coronariana com balão (89 vs. 93%,
p=0,10). O implante de stents coronarianos resultou em signi-
ficativa redução do percentual de estenose coronariana, seja
em pacientes diabéticos ou não, quando comparados à
angioplastia coronariana com  balão.

Os resultados imediatos demonstraram benefício sig-
nificativo para aqueles pacientes randomizados para im-
plante de stent comparado à angioplastia coronariana com
balão, fossem diabéticos ou não. Os stents forneceram um
diâmetro luminal maior com conseqüente maior ganho agu-
do. O diâmetro de referência dos vasos tratados foi similar,
entre os diabéticos, tratados com stent ou angioplastia co-
ronariana com balão. Apenas os pacientes não diabéticos,
tratados com angioplastia coronariana com balão, exibiam
vasos com diâmetro de referência menor, comparados àque-
les submetidos ao implante de stent. Os pacientes randomi-
zados para o implante de stents coronarianos, diabéticos ou
não, exibiam estenoses coronarianas significativamente
mais longas, comparados com aqueles submetidos à angio-
plastia coronariana com balão (15+7 e   13,5+8mm vs. 12+7 e
12+7mm, p<0,04, respectivamente).

A nova cinecoronariografia ao final dos primeiros seis
meses foi realizada em percentual semelhantes para todos
os grupos (tabela V). Nos diabéticos tratados com stent ou
angioplastia coronariana com balão, 74 e 78%, respectiva-
mente, e nos pacientes não diabéticos, 75% para o uso de
stent ou realização da angioplastia coronariana com balão.

Tabela I - Perfil demográfico e clínico comparativo dos pacientes
analisados, de acordo com a presença de diabetes mellitus

Diabéticos Não diabéticos Valor p
(n = 135) (n = 758)

Idade média (anos) 64+11 59+13 <0,001
 >70 anos 40 (30%) 174 (23%) 0,095
Sexo feminino 50 (37%) 175 (23%) <0,001
Insulino-dependentes 23 (17%) -
Fumantes 44 (32.5%) 372 (49%) <0,001
Hipertensão arterial 70 (52%) 305 (40%) 0,012
Hipercolesterolemia 55 (41%) 261 (34%) 0,14
Infarto prévio 19 (14%) 83 (11%) 0,27
Cirurgia cardíaca prévia 3 (2%) 10 (1.3%) 0,43
Retardo médio - dor até
pronto atendimento 189+154min  161+142min 0,05
 pronto atendimento até
1ª insuflação do balão 151+98min 127+85min <0,001

Tabela II - Farmacologia adjunta, antes, durante e após o
procedimento, de acordo com a presença de diabetes mellitus

Diabéticos Não diabéticos Valor p
(n = 135) (n = 758)

Aspirina 132 (98%) 746 (98%) 0,49
Ticlopidina 125 (92.5%) 678 (89%) 0,19
Meio de contraste
iônico de baixa
osmolaridade 134 (99%) 736 (97%) 0,23
Heparina
endovenosa 135 (100%) 758 (100%) 1,00
Tempo de coagulação
ativado médio 437+127 s 434+144 s 0,82
Trombolítico
intracoronariano 0 3 (0.4%) 1,00
Abciximab 8 (6%) 38 (5%) 0,60
Betabloqueador
endovenoso e oral 79 (58%) 436 (58%) 0,83

Tabela III - Perfil angiográfico comparativo, de acordo com a
presença de diabetes mellitus

Diabéticos Não diabéticos Valor p
(n = 135) (n = 758)

Vaso tratado 0,94
Descendente anterior 56 (41,5%) 317 (42%)
Coronária direita 56 (41,5%) 338 (44,5%)
Circunflexa esquerda 21 (15,5%) 102 (13%)
Enxerto de veia safena 2 (1,5%) 1 (0,5%)
Doença coronariana 74 (55%) 329 (43%) 0,014
multiarterial
Fração de ejeção
global média 47+12% 48+12% 0,12



5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 2

Mattos e cols
Intervenção coronariana percutânea para IAM em diabéticos

Arq Bras Cardiol
2001; 77: 549-55.

Os pacientes diabéticos submetidos ao implante de
stent exibiram artérias com menor diâmetro de referência
(2,8+0,5 vs. 3,0+0,5mm, p=0,04), similar diâmetro luminal mí-
nimo (1,5+0,7 vs. 1,4+0,7mm, p=0,4) e perda luminal tardia
(1,0+0,7 vs. 0,7+0,8mm, p=0,11). Também não observamos
menor percentual de estenose coronariana, nos pacientes
diabéticos submetidos ao implante de stent coronariano,
comparados com os tratados com angioplastia coronariana
com balão (44+23 vs. 51+25%, p=0,15). Os pacientes diabé-
ticos obtiveram cifra de reestenose coronariana igual para
ambos os métodos de intervenção coronariana percutânea
aqui testados (38%).

Os pacientes não diabéticos obtiveram significativo
benefício ao final de seis meses, após o emprego de stents
coronarianos, apresentando diâmetro de referência similar
(3,0+0,5 vs. 3,0+0,6mm, p=1,00), diâmetro luminal mínimo
maior (1,9+0,7 vs. 1,6+0,8mm, p<0,001), assim como menor
percentual de estenose coronariana (34+22 vs. 44+23%,
p<0,001), comparados com a angioplastia coronariana com
balão. A reestenose coronariana foi significativamente me-
nor (18 vs. 33%, p<0,001).

Os pacientes diabéticos exibiram ocorrência similar de

desfechos maiores relacionados à ocorrência do infarto
agudo do miocárdio, independente da estratégia percutâ-
nea utilizada (tabela VI). O implante de stents coronarianos
reduziu em 29% a necessidade da realização de uma nova
revascularização do vaso-alvo e em 33% a ocorrência de
eventos maiores combinados, apesar das diferenças não
serem estatisticamente significativas (15 vs. 21%, p=0,42 e
20 vs. 30%, p=0,21, respectivamente), quando comparado à
angioplastia coronariana com balão.

Quando analisamos os resultados clínicos dos pacien-
tes diabéticos, de acordo com uso ou não de insulina (tab.
VII), observamos uma menor necessidade de nova revascu-
larização do vaso-alvo, quando do emprego de stents coro-
narianos (10 vs. 21%, <0,001), e significativa redução da
ocorrência dos eventos adversos maiores combinados (12
vs. 28%, p=0,04), naqueles não insulino-dependentes
(n=112). Nesses pacientes, a reestenose coronariana foi de
37%, em ambos os métodos percutâneos de reperfusão.

Os pacientes não diabéticos submetidos ao implante
de stent foram beneficiados com redução da realização de
uma nova revascularização do vaso-alvo (10 vs. 21%,

Tabela IV - Resultados imediatos do procedimento, de acordo com o processo de randomização e a presença de diabetes mellitus

                                             Diabéticos Valor p                                              Não diabéticos Valor p
Stent ATCP Stent ATCP

(n=72) (n=63) (n=377) (n=381)

Stent implantado 71 (99%) - 367 (97%) -
Stent não planejado - 9(14%) - 58(15%)
Número de stents 1,3+0,6 1,4+0,5 0,41 1,4+0,6 1,5+0,7 0,20
Fluxo TIMI final 1,00 0,10
0 + 1 1(1,4%) 1(1,6%) 2(0,6%) 1(0,3%)
2 5(7%) 5(8%) 39(10,5%) 25(7%)
3 64(91,4%) 57(90,5%) 332(89%) 348(93%)
Relação balão/artéria 1,1+0,1 1,2+0,2 0,06 1,2+0,2 1,2+0,1 0,51
Pressão final 15+3 atm 9+4 atm <0,001 15+4 atm 9+3 atm <0,001
%E coronariana final 12+9% 23+11% <0,001 11+12% 25+12% <0,001

%E- percentual de estenose coronariana; ATCP- angioplastia coronariana primária com balão.

Tabela V - Resultado da angiografia coronária quantitativa, de acordo com o processo de randomização e a presença de diabetes mellitus

                                        Diabéticos                                         Não diabéticos
Stent ATCP Valor p Stent ATCP Valor p

Resultados imediatos (mm) (n = 72) (n = 63) (n = 377) (n = 381)
Diâmetro referência 3,1+0,5 2,9+0,6 0,14 3,2+ 0,4 3,0+0,4 <0,001
Extensão média da lesão 14,7+7 12+7 0,03 13,5+8 12,8+7 <0,001
DLM  pré 0,4+0,5 0,4+0,6 0,40 0,4+0,5 0,4+0,5 1,00
            Pós 2,5+0,4 2,1+0,4 <0,001 2,6+0,4 2,1+0,5 <0,001
Ganho agudo 2,1+0,7 1,7+0,7 <0,001 2,2+0,7 1,8+0,7 <0,001
% E coronariana final 12+9% 23+11% <0,001 11+12 % 25+12% <0,001
Resultados – 6 meses (n = 53) (n = 49) (n = 285) (n = 285)
Diâmetro referência 2,8+0,5 3,0+0,6 0,04 3,0+0,5 3,0+0,6 1,00
DLM 1,5+0,7 1,4+0,8 0,34 1,9+0,7 1,6+0,7 <0,001
Perda tardia 1,0+0,7 0,7+0,8 0,11 0,7+0,6 0,5+0,7 <0,001
Ganho líquido 1,1+0,3 1,0+0,4 0,10 1,5+0,4 1,3+0,4 <0,001
% E 44+23% 51+25% 0,15 34+22% 44+23% <0,001
Reestenose 20(38%) 18(38%) 0,95 50(18%) 93(33%) <0,001
Oclusão 3(6 %) 7(15 %) 0,11 13(5 %) 24(8 %) 0,06

DLM- diâmetro mínimo do lúmem; %E- percentual de estenose coronariana; ATCP- angioplastia coronariana primária com balão.
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p<0,001), assim como da soma de eventos combinados ad-
versos (17 vs. 25%, p=0,005). Contudo, essa estratégia pro-
vocou uma maior mortalidade (6 vs. 3%, p=0,05), comparada
com a aplicação da angioplastia coronariana com balão.

Discussão

Os resultados apresentam os seguimentos clínico
após um ano e angiográfico ao final de seis meses, após a
ocorrência do infarto agudo do miocárdio em pacientes dia-
béticos submetidos a dois métodos distintos de interven-
ção coronariana percutânea, o implante de stent ou a angio-
plastia coronariana com balão.

Os pacientes diabéticos não insulino-dependentes
beneficiaram-se do implante primário de stents coronaria-
nos, com significativa redução da ocorrência dos desfechos
maiores adversos combinados após o infarto agudo do
miocárdio, assim como apresentaram menor necessidade de
realizar uma nova revascularização do vaso-alvo. Apenas 23
pacientes diabéticos eram insulino-dependentes, não nos
permitindo conclusões definitivas, acerca desse subgrupo,
que apresentou risco mais elevado para ocorrência de no-
vos eventos coronarianos tardios 5,11.

Os relatos relacionados ao implante de stents corona-
rianos em pacientes diabéticos infartados, agudamente, são
escassos 7-9. Nos pacientes não infartados, o diabetes mel-
litus é um preditor independente para evoluções clínica e an-
giográfica mais adversas, imediata e tardia, quando compa-
rado aos pacientes não diabéticos 3-6,11. Da mesma forma, dia-

béticos submetidos ao implante de stents coronarianos, exi-
bem maior perda luminal tardia, processo de aterosclerose
mais acelerado e maior necessidade de realização de novos
procedimentos de revascularização miocárdica 5,6,12.

Abizaid e cols. 5 publicaram a maior amostra de pacien-
tes diabéticos insulino-dependentes submetidos ao im-
plante de stents coronarianos de forma eletiva e com segui-
mento clínico tardio. De um coorte de 248 pacientes com di-
abetes e insulino-dependentes, os autores demonstraram,
que os mesmos exibiam as maiores cifras de uma nova re-
vascularização do vaso-alvo aos seis meses (28%, p<0,05),
comparada aos não diabéticos (16%) e diabéticos não insu-
lino-dependentes (18%).

Elezi e cols. 6 relataram os resultados tardios, clínicos e
angiográficos, em 3.554 pacientes consecutivos submeti-
dos ao implante de stent coronariano eletivo, em pacientes
não agudamente infartados. Desses, 20% eram diabéticos,
concluindo os autores, por demonstrar que a presença de
diabetes mellitus contribuiu significativamente para uma
evolução tardia mais adversa. Diabéticos exibiram maior in-
cidência de óbito, infarto agudo do miocárdio e nova revas-
cularização do vaso-alvo (23,5 vs. 18%, p=0,001), assim
como maior reestenose coronariana (36 vs. 28%, p=0,001,
respectivamente), quando comparados aos não diabéticos.

O estudo randomizado GUSTO II b 7,8, comparativo da
aplicação da angioplastia coronariana com balão ou da infu-
são do ativador tecidual do plasminogênio acelerado na vi-
gência do infarto agudo do miocárdio, analisou os resulta-
dos em pacientes diabéticos, que  compuseram 18% dos pa-

Tabela VII - Ocorrência de eventos clínicos maiores acumulados ao final de um ano de seguimento, de acordo com a presença de diabetes mellitus e o
uso de insulina

                                               Não insulino - dependentes                                         Insulino-dependentes
Stent ATCP Valor Stent ATCP Valor

(n = 60) (n = 52) P  (n = 12) (n = 11) P

Mortalidade 1 (2%) 2 (4%) 0,60 2 (17%) 1 (9%) 1,00
Reinfarto 0 1 (2%) 0,46 1 (8%) 1 (9%) 1,00
Acidente vascular cerebral 0 1(2%) 0,46 0 0 -
Reestenose 17/46 14/38 0,99 3/7 4/9 1,00

(37%) (37%) (43%) (44%)
Nova RVA 6 (10%) 11 (21%) 0,001 5 (42%) 2 (18%) 0,37
Soma de eventos combinados 7 (12%) 14 (28%) 0,04 7 (58%) 4 (36%) 0,29

 RVA- revascularização do vaso-alvo; ATCP- angioplastia coronariana primária com balão.

Tabela VI - Ocorrência de eventos clínicos maiores acumulados ao final de 1 ano de seguimento, de acordo com a presença de diabetes mellitus

                                          Diabéticos                                               Não diabéticos
Stent ATCP Valor Stent ATCP Valor

(n = 72)  (n = 63) P (n = 377)  (n = 381) P

Mortalidade 3(4%) 3(5%) 1,00 22(6%) 11(3%) 0,05
Reinfarto 1(1,4%) 2(3%) 0,60 12(3,2%) 9(2,4%) 0,49
Acidente vascular cerebral 0 1(1,6%) 0,47 2(0,5%) 1(0,3%) 0,62
Nova RVA 11(15%) 13(21%) 0,42 36(10%) 80(21%) <0,001
Soma de eventos combinados 14(20%) 18(30%) 0,21 62(17%) 92(25%) <0,005

RVA- revascularização do vaso-alvo; ATCP- angioplastia coronariana primária com balão.



5 5 45 5 45 5 45 5 45 5 4

Mattos e cols
Intervenção coronariana percutânea para IAM em diabéticos

Arq Bras Cardiol
2001; 77: 549-55.

cientes randomizados de um total de 2.365. O estudo não
planejava testar a aplicação dos stents coronarianos no in-
farto agudo do miocárdio, contudo, 9% dos diabéticos e 7%
dos pacientes não diabéticos, utilizaram ao menos um stent
como salvamento de uma angioplastia coronariana com ba-
lão mal sucedida. Aos seis meses, a ocorrência dos desfe-
chos combinados adversos (óbito, reinfarto e nova revascu-
larização do vaso-alvo) foi significativamente menor nos
pacientes submetidos ao implante de stent, diabéticos ou
não (19,3 e 21%), comparados àqueles que empregaram
apenas angioplastia coronariana com balão (31,4 e 24,6%,
p=0,012). O emprego dos stents coronarianos beneficiou de
forma mais marcante os pacientes diabéticos, proporcionan-
do uma redução de 39% na ocorrência de eventos clínicos,
aos seis meses. Pacientes não diabéticos submetidos ao
implante de stent obtiveram uma redução menor, apenas
16%, comparados à angioplastia coronariana com balão.

A comparação com o estudo STENT PAMI, com um
número maior de stents utilizados, apresenta semelhanças
na redução de eventos para os pacientes diabéticos, mas,
não encontradas naqueles não diabéticos. As diferenças na
redução da ocorrência combinada de eventos clínicos após
o implante de  stents, em um seguimento clínico maior (12
meses), foi similar, para diabéticos ou não (33 e 32%, res-
pectivamente). Contudo, o tamanho da amostra, menor nos
diabéticos, não proporcionou a obtenção de uma diferença
significativa.

O seguimento angiográfico aos seis meses do estudo
STENT PAMI evidenciou que o implante de stents corona-
rianos em pacientes diabéticos, não reduziu a ocorrência de
reestenose coronariana (38%), quando comparada aos não
diabéticos (18%, p<0,01).

A análise dos dados aferidos pela angiografia corona-
riana quantitativa, após o implante de stent, comparando
diabéticos ou não, documenta que os pacientes não diabé-
ticos mantêm o benefício significativo obtido ao final do
procedimento, até a aferição da nova cinecoronariografia
aos seis meses. Dessa forma, exibem um menor percentual
de estenose coronariana e um maior diâmetro mínimo lumi-
nal. Os pacientes diabéticos exibem os mesmos benefícios
imediatos após o implante de stents, relacionados ao maior
ganho luminal, contudo, no processo de cicatrização, exi-
bem maior perda luminal, mantendo apenas uma tendência
para a obtenção de um menor percentual de estenose coro-
nariana tardia, comparado a angioplastia coronariana com
balão. O maior índice absoluto de perda luminal tardia, mais
elevado que o observado nos pacientes não diabéticos, po-
de explicar esse fenômeno 3,12. Estudos ultra-sonográficos
intracoronarianos prévios já demonstraram esses achados
em pacientes não infartados 13,14. Os pacientes diabéticos
submetidos ao implante de stent coronariano desenvolvem
uma maior hiperplasia miointimal cicatricial, quando compa-
rada aos pacientes não diabéticos, predispondo-os a maio-
res estenoses coronarianas tardias e suas conseqüências
clínicas 3,4,12.

As complicações maiores relacionadas a ocorrência
do infarto agudo do miocárdio  (óbito, reinfarto e acidente

vascular cerebral) não foram modificadas com o implante
de stent coronariano, comparado à angioplastia coro-
nariana com balão. As cifras de mortalidade aos 12 meses
não foram reduzidas nos pacientes diabéticos submetidos
ao implante de stent, quer no estudo GUSTO II b 7 ou no
STENT PAMI.

No estudo STENT PAMI, os pacientes não diabéticos
apresentaram, inclusive, maior mortalidade ao final de um
ano de seguimento 15, o que não foi observado nos pacien-
tes diabéticos. A tendência observada para uma menor cifra
de restabelecimento de fluxo coronariano normal (TIMI
grau 3), foi verificada apenas nos pacientes não diabéticos
randomizados para o implante de stent, podendo ter contri-
buído para tal fenômeno inesperado.

Ao contrário do relatado por Elezi e cols. 6 que obser-
varam após o implante eletivo de stents coronarianos em
pacientes diabéticos, maior cifra de mortalidade aos 30 dias
(1,4 vs. 2,75, p=0,01) e ao final de um ano (3,8 vs. 8,3%,
p=0,001), comparado aos pacientes não diabéticos, nossa
análise durante o infarto agudo do miocárdio, não encon-
trou diferença na ocorrência de mortalidade ao final de 12
meses de seguimento clínico. A demografia dos pacientes
diabéticos incluídos no estudo STENT PAMI, evidenciou
uma maior adversidade, em relação à presença de diversas
variáveis clínicas e angiográficas, quando comparadas com
os pacientes não diabéticos, expondo-os a um maior risco
de mortalidade. Apesar disto, este fato não ocorreu. Talvez,
os altos índices de restabelecimento do fluxo coronariano
epicárdico (fluxo TIMI grau 3), nos pacientes diabéticos,
possa justificar a semelhança na ocorrência de eventos
maiores, em relação aos pacientes não diabéticos.

Abizaid e cols. 5, ao analisar o seguimento clínico imedi-
ato após o implante de stent em diabéticos, demonstrou que
de fato, apenas os diabéticos insulino-dependentes exibiam
maior mortalidade (0 vs. 2% , p<0,05). Contudo, ao final de um
ano, a mortalidade foi similar (2,1 vs. 2,8%, p=NS), em ambos
os grupos. Cautela é necessária nas comparações, pois esses
relatos abordam pacientes tratados eletivamente, e não  nas
primeiras 12h do infarto agudo do miocárdio.

A presença do diabetes mellitus sempre foi apresenta-
da como uma subanálise dos estudos randomizados princi-
pais, seja com o emprego de stent coronariano ou angio-
plastia coronariana com balão, em pacientes tratados ou
não durante o infarto agudo do miocárdio. Assim, evidênci-
as obtidas podem não possuir o mesmo poder estatístico de
um estudo desenhado e planejado especificamente para
avaliar uma variável clínica. Apesar deste fato, os estudos
até o momento, são unânimes em demonstrar que os diabé-
ticos exibem uma evolução adversa, se comparados aos não
diabéticos, tratados com stent e, mais adversa, ainda, quan-
do do emprego apenas da angioplastia coronariana com
balão. Os diabéticos exibem, nesses estudos, um número
maior de fatores de risco para o desenvolvimento mais rápi-
do de doença arterial coronariana e suas complicações tar-
dias, maior incidência de eventos adversos tardios e piores
achados, quando da aferição da angiografia coronariana
quantitativa 4-8,11,16.
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O protocolo deste estudo não preconizou a administra-
ção de abciximab, durante a realização da intervenção corona-
riana na percutânea. Apenas 5% dos pacientes utilizaram este
bloqueador dos receptores IIb/IIIa. Uma subanálise do estu-
do EPISTENT 16 relatou que os pacientes diabéticos submeti-
dos ao implante de stent coronariano eletivo (491 diabéticos
com seguimento clínico de um ano e 127 com seguimento an-
giográfico de seis meses), associado a administração endo-
venosa de abciximab, exibiram uma redução superior a 50%
da necessidade de uma nova revascularização aos seis me-
ses. Os diabéticos exibiram um benefício marcante angio-
gráfico, com um ganho líquido final absoluto, relativo ao diâ-
metro luminal mínimo, 62% maior que os pacientes diabéticos
não tratados com abciximab. Ao final da análise, os achados
angiográficos quantitativos eqüalizaram os diabéticos com
os pacientes não diabéticos. Contudo, os estudos já relata-
dos sobre essa estratégia não conseguiram esclarecer objeti-
vamente o mecanismo de ação desse achado angiográfico 16-18.
Novas séries devem confirmar ou não esses achados.

Concluindo, ao final de um ano de seguimento clíni-
co, o implante de stent coronariano durante o infarto agu-
do do miocárdio em pacientes diabéticos não insulino-de-

pendentes, ofereceu significativa redução na soma da
ocorrência de eventos clínicos adversos e menor necessi-
dade da realização de uma nova revascularização do vaso-
alvo. O seguimento angiográfico ao final dos primeiros
seis meses após o procedimento percutâneo, demonstrou
que a reestenose coronariana não foi modificada com a
adoção desta estratégia.

Nos pacientes não diabéticos, o seguimento clínico
ao final de um ano, após o infarto agudo do miocárdio, re-
velou significativa redução da realização de nova re-
vascularização do vaso-alvo, nos pacientes randomiza-
dos para o implante de stent coronariano, associada a
uma redução de 45% das cifra de reestenose coronaria-
na, mas com a ocorrência de uma maior mortalidade tar-
dia, comparada aos pacientes submetidos à angioplastia
coronariana com balão.
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