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1. Tabelas da ESC das Classes de Recomendações e dos
Níveis de Evidência
Tabela 1 Classes de recomendações
Classes de
recomendações

Definição

Classe I

Evidência e/ou consenso geral de que
determinado tratamento ou intervenção
é benéfico, útil e eficaz.

Classe II

Evidências contraditórias e/ou divergências
de opiniões sobre a utilidade/eficácia de
determinado tratamento ou intervenção.

Sugestão da
terminologia a utilizar
É recomendado/é
indicado

Classe IIa

Peso da evidência/opinião maioritariamente Deve ser
a favor da utilidade/eficácia.
considerado

Classe IIb

Utilidade/eficácia pouco comprovada pela
evidência/opinião.

Pode ser
considerado

Evidências ou consenso geral de que
determinado tratamento ou intervenção
não é útil/eficaz e que poderá ser
prejudicial em certas situações.

Não é
recomendado

Classe III

Tabela 2 Níveis de evidência
Nível de
evidência A

Informação recolhida a partir de vários ensaios clínicos
aleatorizados ou de meta-análises.

Nível de
evidência B

Informação recolhida a partir de um único ensaio clínico
aleatorizado ou estudos alargados não aleatorizados.

Nível de
evidência C

Opinião consensual dos especialistas e/ou pequenos estudos,
estudos retrospetivos e registos.
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2. Introdução
Há uma sobreposição considerável entre o documento atual e as recomendações de
«Doença Coronária Estável», «Enfarte do miocárdio sem elevação do segmento ST», «Enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST», «Insuficiência Cardíaca» e «Doença
Valvular Cardíaca» e «Atualização de Terapêutica Antiagregante Plaquetária Dupla».

Figura 1 Novas recomendações
Cálculo do Score Syntax, se for considerada revascularização multivaso ou do
tronco comum.

Revascularização prioritária completa
ao considerar a escolha de CABG versus
ICP

O acesso pela radial como abordagem
padrão para a angiografia coronária e ICP
DES para qualquer ICP

Os NOAC são preferíveis aos AVK
nos doentes com FA não valvular que
necessitam de anticoagulação e de
terapêutica antiagregante plaquetária

Reavaliação sistemática de doentes
após revascularização do miocárdio

Técnica no-touch da veia, se for feita
a colheita da veia aberta para CABG

Doentes com SCA-NSTE estabilizados:
estratégia de revascularização de
acordo com os princípios da DACE

Volume anual do operador em ICP no tronco
comum de, pelo menos, 25 casos por ano

Utilização dos enxertos da artéria
radial sobre os enxertos da veia safena
nos doentes com estenose de alto grau

Pré e pós hidratação com Solução
salina isotónica nos doentes com DRC
moderada ou grave, se o volume de
contraste for > 100 mL

Revascularização do miocárdio nos
doentes com DC, insuficiência cardíaca
e FEVE ≤ 35%
Preferir a CABG
ICP como alternativa à CABG

Classe I

Classe IIa

Classe IIB

Classe III

A figura não mostra as alterações relativas à versão de 2014 das Recomendações
de Revascularização do Miocárdio que foram realizadas por congruência
com as atualizações de outras Recomendações da ESC publicadas desde 2014.
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Salvo apoio em nova evidência, as orientações das recomendações atuais seguem
estas recomendações.
A Figura 1 e a Figura 2 apresentam um resumo das alterações chave comparando
com as recomendações anteriores.
Figura 1 Novas recomendações (continuação)
Vigilância não invasiva de rotina através
de métodos de imagem nos doentes de
alto risco 6 meses após a revascularização
Técnica de double-kissing crush preferível
ao stent em T provisório nas bifurcações
do tronco comum verdadeiras
Cangrelor nos doentes nunca tratados
com o inibidor da P2Y12, submetidos a ICP
Inibidores da GB IIb/IIIa para ICP nos
doentes, nunca tratados com inibidor da
P2Y12, com SCA e submetidos a ICP

A dose de 150 mg de dabigatrano é
preferível à dose de 110 mg quando combinada com terapêutica antiagregante
plaquetária simples após a ICP.
De-escalada do inibidor da P2Y12 orientada por teste da função plaquetária nos
doentes com SCA
Revascularização de rotina das lesões
das artérias não relacionadas com o
enfarte com choque cardiogénico
Geração atual dos BRS para utilização
clínica fora dos estudos clínicos

AVK = antagonista da vitamina K; BRS = scaffolds bioabsorbíveis;
CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DACE = doença arterial coronária estável;
DC = doença coronária; DES = stents revestidos; DRC = doença renal crónica;
FA = fibrilhação auricular; FEVE = fração de ejeção ventricular esquerda; GP = glicoproteína;
ICP = intervenção coronária percutânea; NOAC = anticoagulantes orais não dependentes
da vitamina K; NSTE = sem elevação do segmento ST; SCA = síndromes coronárias agudas.
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Figura 2 Alterações na Classe de Recomendações

UPGRADES
Para a ICP em lesões com bifurcação,
implantação de stent apenas no vaso
principal, seguida por angioplastia
provisória por balão com ou sem
implantação de stent do ramo lateral
Angiografia coronária e revascularização imediatas, se apropriado, nos
sobreviventes de paragem cardíaca
fora do hospital e ECG compatível
com STEMI
Avaliar todos os doentes para o risco
de nefropatia induzida por contraste
OCT para otimização do stent
A figura não mostra as alterações
comparadas com a versão de 2014 das
Recomendações de Revascularização
do Miocárdio, devidas a atualizações
compatíveis com outras Recomendações da ESC publicadas desde 2014.

DOWNGRADES
Dispositivos de proteção distal para
ICP nas lesões dos EVS
Bivalirudina na ICP nas SCA-NSTE
Bivalirudina na ICP em STEMI
ICP para DCM com diabetes e score
SYNTAX < 23
Testes da função plaquetária para
orientar a interrupção da terapêutica
antiagregante plaquetária em doentes submetidos a cirurgia cardíaca
EuroSCOREII para avaliar a mortalidade intra-hospitalar após CABG

Classe I

Classe IIa

Classe IIB

Classe III

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DCM = doença coronária multivaso;
EVS = enxerto da veia safena; ICP = intervenções coronárias percutâneas; SCA-NSTE = síndromes
coronárias agudas sem elevação do segmento ST; STEMI = enfarte do miocárdio com elevação
do segmento ST; TCO = tomografia de coerência ótica.

3. Ferramentas de diagnóstico para orientar
a revascularização do miocárdio
A evidência objetiva da isquemia do miocárdio através de imagiologia de sobrecarga
não invasiva e de avaliação intravascular da relevância funcional das estenoses das
artérias coronárias são a chave da tomada de decisão clínica para a revascularização do miocárdio. Devido à baixa sensibilidade do ECG com prova de esforço e à
sua incapacidade de avaliar a extensão e distribuição da isquemia, é recomendada
imagiologia de sobrecarga não invasiva como teste de primeira linha.
6

Recomendação para imagiologia não invasiva em doentes com doença coronária e
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
Recomendação
Pode ser considerada imagiologia de sobrecarga não invasiva (RM,
ecocardiografia de esforço, SPECT ou PET) para avaliação de isquemia e de viabilidade do miocárdio em doentes com IC e DC (considerados aptos para revascularização coronária) antes da decisão sobre
a revascularização.

Classea Nívelb

IIb

B

DC = doença coronária; IC = insuficiência cardíaca; PET = tomografia com emissão de positrões; RM =
ressonância magnética; SPECT = tomografia computorizada com emissão de fotão único.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

Recomendações sobre testes funcionais e sobre imagiologia intravascular para avaliação da lesão
Recomendações

Classea Nívelb

Quando a evidência sobre isquemia não está disponível, são recomendadas a FFR ou a iwFR para avaliar a relevância hemodinâmica
da estenose de grau intermédio.

I

A

Deve ser considerada a ICP orientada por FFR em doentes com
doença multivaso submetidos a ICP.

IIa

B

Deve ser considerada a IVUS para avaliar a gravidade de lesões não
protegidas do tronco comum.

IIa

B

FFR = Fractional Flow Reserve; ICP = intervenção coronária percutânea; IVUS = ecografia intravascular;
iwFR = instantaneous wave free ratio.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

4. Processo da tomada de decisão
e informação ao doente
A Heart Team deve proporcionar um processo de tomada de decisão equilibrado e
multidisciplinar. No cenário de casos comuns, devem ser desenvolvidos protocolos
institucionais interdisciplinares. No entanto, casos complexos – definidos por protocolos – devem ser discutidos individualmente. Encontros ad hoc da Heart Team
devem facilitar de modo eficaz os processos de decisão clínicos.
A participação ativa do doente no processo da tomada de decisão deve ser encorajada.
7

A informação ao doente necessita de ser imparcial e baseada na evidência.
Riscos e benefícios a curto e a longo prazo relacionados com procedimentos
devem ser rigorosamente discutidos. O direito que o doente tem de rejeitar a
opção de tratamento recomendada pela Heart Team tem de ser respeitada.
Tabela 3 Vias de decisão multidisciplinares, consentimento informado ao doente
SCA
Choque
Tomada de decisão Não obrigatória durante a fase
multidisciplinar
aguda. Apoio circulatório mecânico de acordo com o protocolo da
Heart Team.

STEMI
Não obrigatória durante a fase
aguda.

Consentimento
informado

Consentimento informado verbal
Consentimento informado verbal
com testemunhas ou consentimen- com testemunhas pode ser suficiento familiar se possível sem demora. te salvo se o consentimento escrito
for legalmente requerido.

Tempo para a
revascularização

Urgência: sem atraso.

Urgência: sem atraso.

Procedimento

Proceder com a intervenção baseada
na melhor evidência/disponibilidade.
Tratamento ad hoc da lesão responsável, tratamento faseado das
lesões não responsáveis de acordo
com o protocolo institucional ou
decisão da Heart Team.

Prosseguir com a intervenção
baseada na melhor evidência/disponibilidade.
Lesões não responsáveis tratadas de
acordo com o protocolo institucional
da decisão da Heart Team.

CCS = Canadian Cardiovascular Society; DACE = doença arterial coronária estável; EACTS = European
Association for Cardio-Thoracic Surgery; ESC = European Society of Cardiology; ICP = intervenção
coronária percutânea; NSTE-SCA = síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST; SCA =
síndromes coronárias agudas; STEMI = enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST.
a
Tal pode não ser aplicável em países que legalmente não requerem consentimento informado por
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A recusa de um doente em submeter-se a um tratamento recomendado deve
ficar documentada num documento escrito após o doente ter recebido a informação necessária por parte dos membros da Heart Team. Neste caso, a Heart
Team pode proporcionar ao doente um tratamento alternativo.
e programação da revascularização

SCA-NSTE
Não obrigatória durante a fase
aguda. Após estabilização, recomendada como na DACE

DACE sem indicação para
ICP ad-hoc de acordo com
o protocolo da Heart Team

DACE com indicação para
ICP ad-hoc de acordo com
o protocolo da Heart Team

É necessária

Não é necessária

Consentimento informado do
Consentimento informado
doentea. Nos casos urgentes, o con- escritoa.
sentimento informado verbal com
testemunhas pode ser suficiente.

Consentimento informado
escritoa.

Urgência: no período de 2 a 72
horas dependendo dos critérios
de risco.

No período de 2 semanas
Ad hoc.
para os doentes de alto riscob
e no período de 6 semanas
para todos os outros doentes.

Proceder com a intervenção
baseada na melhor evidência/
disponibilidade.
Lesões não responsáveis tratadas de acordo com o protocolo
institucional ou decisão da Heart
Team.

Permitir tempo suficiente
desde o diagnóstico de cateterismo para decidir sobre a
intervenção apropriada.

Proceder com a intervenção
de acordo com o protocolo
institucional definido pela
Heart Team.

escrito. A ESC e a EACTS aconselham a documentação do consentimento do doente em todos os
procedimentos de revascularização.
b
Sintomas graves (classe 3 da CCS), anatomia (doença do tronco comum ou equivalente, doença dos
três vasos ou artéria descendente anterior esquerda proximal) ou função ventricular deprimida.
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Recomendações sobre a tomada de decisão e informação ao doente no contexto
opcional
Recomendações

Classea Nívelb

Recomenda-se que os doentes submetidos a angiografia coronária
sejam informados sobre os benefícios e os riscos assim como sobre
as consequências terapêuticas potenciais antes do procedimento.

I

C

Recomenda-se que os doentes sejam devidamente informados sobre
os benefícios e riscos do procedimento de revascularização a curto
e a longo prazo com informação sobre a experiência local e que lhes
seja concedido tempo suficiente para a tomada de decisão informada.

I

C

Recomenda-se que os protocolos institucionais sejam desenvolvidos pela Heart Team para implementar a estratégia de revascularização apropriada de acordo com as Recomendações atuais.

I

C

Nos centros com ICP sem cirurgia no local, recomenda-se que protocolos institucionais sejam estabelecidos com instituições parceiras
que providenciem cirurgia cardíaca.

I

C

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

5. Revascularização na doença arterial coronária estável
A revascularização do miocárdio é efetuada para aliviar os sintomas de
isquemia do miocárdio e para melhorar o prognóstico. Na doença arterial
coronária estável, o benefício do prognóstico é dependente da extensão de
miocárdio sujeita a isquemia. Com a exceção de estenoses subtotais numa
artéria coronária principal, a angiografia, por si só, não é suficiente para estabelecer a indicação para ICP, sendo, no entanto, necessária documentação
sobre a isquemia ou sobre relevância hemodinâmica. As indicações para a
revascularização nos doentes com angina estável ou isquemia silenciosa
são apresentadas na Tabela seguinte.
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Indicações para revascularização em doentes com angina estável ou isquemia silenciosa
Recomendações

Classea Nívelb

Doença do tronco comum com estenose > 50% .

I

A

Estenose da DAE proximal > 50%c.

I

A

Doença de dois ou três vasos com estenose > 50%c com função VE deprimida (FEVE ≤ 35%).

I

A

Extensa área de isquemia detetada por testes funcionais
(VE > 10%) ou FFRd invasiva alterada.

I

B

Lesão da única artéria coronária patente remanescente
com estenose > 50%c.

I

C

Estenose coronáriac hemodinamicamente significativa na
presença de angina limitadora ou de equivalente de angina
com resposta insuficiente à terapêutica médica otimizadae.

I

A

Para
sintomas

Para
prognóstico

c

DAE = artéria descente anterior esquerda; DC = doença coronária; FEVE = fração de ejeção ventricular esquerda; FFR = Fractional Flow Reserve; iwFR = instantaneous wave free ratio ; VE = ventricular esquerda.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência – cCom isquemia documentada ou com lesões hemodinamicamente relevantes definidas pela FFR ≤ 0,80 ou iwFR ≤ 0,89 ou estenose > 90% num vaso coronário
principal – dBaseada numa FFR < 0,75 indicando uma lesão com prognóstico relevante – eTendo em consideração o desempenho e os desejos do doente relativamente à intensidade da terapêutica antianginal.

A escolha entre terapêutica conservadora, ICP ou CABG, deve depender da relação
risco-benefício destas estratégias de tratamento, ponderando os riscos das complicações periprocedimento com os benefícios na qualidade de vida relacionada com a saúde, assim como com uma liberdade a longo prazo relativamente à morte, ao EM ou à
re-revascularização. A mortalidade cirúrgica previsível, a complexidade anatómica da
DC e a exaustividade antecipada da revascularização são critérios importantes para a
tomada de decisão relativa ao tipo de revascularização (consultar a Tabela seguinte).
As decisões de tratamento devem ser individualizadas e ter em consideração o leque de risco cirúrgico dos doentes incluídos nos ensaios randomizados principais
que compararam ICP versus CABG e que informam a escolha da modalidade de revascularização (Tabela 5). Para além destas questões de risco operativo individual
e de exequibilidade técnica, a diabetes mellitus (consultar o Capítulo 9) e a complexidade anatómica da DC, conforme avaliação do score SYNTAX (cálculo através
do link http://www.syntaxscore.com), determinam os benefícios relativos da ICP e
da CABG. Além disso, a possibilidade de atingir a revascularização completa é uma
questão chave ao escolher a estratégia de tratamento adequada. O prognóstico e
o benefício sintomático da revascularização do miocárdio depende criticamente da
exaustividade de revascularização.
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Recomendações sobre os critérios de escolha entre CABG e intervenção coronária
percutânea
Recomendações

Classea Nívelb

Avaliação do risco cirúrgicod
Recomenda-se que seja calculado o score da STS para avaliar a mortalidade
intra-hospitalar a 30 dias e a morbilidade intra-hospitalar após a CABG.

I

B

Pode ser considerado o cálculo do EuroSCORE II para avaliar a mortalidade intra-hospitalar após a CABG.

IIa

B

Nos doentes com doença do TC ou com doença multivaso, recomenda-se o cálculo do score SYNTAX para avaliar a complexidade anatómica da
DC e o risco a longo prazo de mortalidade e de morbilidade após a ICP.

I

B

Ao considerar a decisão entre a CABG e a ICP, deve ser priorizada a
exaustividade da revascularização do miocárdio.

IIa

B

Avaliação da complexidade da DC

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DC = doença coronária; ICP = intervenção coronária
percutânea; STS = Society of Thoracic Surgeons; SYNTAX = Surgery between Percutaneous Coronary
Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery; TC = tronco comum.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência
c
O nível de evidência refere-se à previsão dos resultados.

Tabela 5: Logistical EuroSCOREsa nos ensaios aleatorizados principais comparando a intervenção coronária percutânea (ICP) com a cirurgia de revascularização do miocárdio (CABG)
Ensaio

EuroSCORE ICP

EuroSCORE CABG

SYNTAX

3,8 ± 2,6

3,8 ± 2,7

BEST

2,9 ± 2,0

3,0 ± 2,1

FREEDOM

2,7 ± 2,4

2,8 ± 2,5

PRECOMBAT

2,7 ± 1,8

2,8 ± 1,9

EXCEL

não registado

não registado

NOBLE

2 [2 - 4]

2 [2 - 4]

Os números são apresentados como média ± desvio-padrão ou mediana [intervalo interquartílico].
a
Comparado com o EuroSCORE II atual, o EuroSCORE logístico tem uma discriminação semelhante, mas
com pior calibração e, por conseguinte, sobrestima a mortalidade cirúrgica aproximadamente em duplicado.

12

Tabela 6 Guia para calcular o score SYNTAXa
Passos

Variáveis
avaliadas

Descrição

Passo 1

Dominância

A importância dos segmentos coronários individuais varia de acordo com a dominância da artéria coronária (esquerda ou direita).
A codominância não existe como uma opção no score SYNTAX.

Passo 2 Segmento
coronário

O segmento coronário doente afeta diretamente o score uma vez
que a cada segmento coronário é atribuído um peso dependendo
da sua localização, variando de 0,5 (i.e. ramo póstero-lateral) a 6
(i.e. tronco comum no caso de dominância esquerda).
Dominância direita
1

5

14

16
16c

10

12b

10a

+6

14a

16b
4

7

12a

2

Peso do fator

9a

12

13

3

9

6

11

14b

16a

8

+5
+3.5

Dominância esquerda

+2.5

5

1

9a

12
7

12a

13
2

9

6

11

14

12b

10a

14a
3

+1.5
10

+1
+0.5

14b

8
15

Passo 3 Diâmetro de O score de cada segmento coronário doente é multiplicado por 2
no caso de uma estenose de 50 – 99% e por 5 no caso de oclusão
estenose
total. No caso de oclusão total, serão acrescentados pontos adicionais conforme segue:
- Idade > 3 meses ou desconhecida
+1
- Oclusão abruta do couto
+1
- Bridging
+1
- Primeiro segmento visível distalmente + 1 por segmento não visível
- Ramo lateral na oclusão
+ 1 se o diâmetro for < 1,5mm
+ 1 se ambos diâmetros
forem < 1,5 mm e ≥ 1,5 mm
+ 0 se diâmetro for ≥ 1,5 mm
(i.e. lesão da bifurcação)

13

Tabela 6 Guia para o cálculo do score SYNTAXa (continuação)
Passos

Variáveis
avaliadas

Descrição

Lesão de
trifurcação

A presença de uma lesão de trifurcação acrescenta pontos
adicionais baseados no número de segmentos doentes:
- 1 segmento
+3
- 2 segmentos
+4
- 3 segmentos
+5
- 4 segmentos
+6

Passo 5

Lesão de
bifurcação

A presença de uma lesão de bifurcação acrescenta pontos
adicionais baseados no tipo de bifurcação de acordo com a
classificação de Medina126:
- Medina 1,0,0-0,1,0-1,1,0
+1
- Medina 1,1,1-0,0,1-1,0,1-0,1,1
+2
Além disso, a presença de um ângulo de bifurcação < 70° acrescenta 1 ponto adicional

Passo 6

Lesão
aorto-ostial

A presença de segmentos com lesão aorto-ostial acrescenta 1
ponto adicional

Passo 7

Tortuosidade A presença de tortuosidade proximal grave do segmento doengrave
te acrescenta 2 pontos adicionais

Passo 8

Comprimento
Comprimento da lesão > 20 mm acrescenta 1 ponto adicional
da lesão

Passo 9

Calcificação A presença de calcificação acentuada acrescenta 2 pontos adicionais

Passo 4

Passo 10

Passo 11

Trombos

A presença de trombo acrescenta 1 ponto adicional

Doença
difusa/
pequenos
vasos

A presença de segmentos difusamente doentes e estreitos
distais à lesão (i.e. quando pelo menos 75% do comprimento
do segmento distal à lesão tem um diâmetro de vaso < 2 mm)
acrescenta 1 ponto por número de segmentos

Cálculo do score SYNTAX http://www.syntaxscore.com

a

As recomendações para a seleção do tipo de revascularização do miocárdio (CABG
ou ICP) nos doentes com DAC estável, com anatomia coronária adequada para ambos os procedimentos e baixa mortalidade cirúrgica previsível, são apresentadas na
tabela seguinte.
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Recomendação para o tipo de revascularização em doentes com doença arterial
coronária estável com anatomia coronária adequada para ambos os procedimentos
e com baixa mortalidade cirúrgica previsíveld
Recomendações de acordo com a extensão
da DAC

CABG

ICP

Classea Nívelb

Classea Nívelb

DAC de um vaso
Sem estenose proximal da DAE

IIb

C

I

C

Com estenose proximal da DAE

I

A

I

A

DC de dois vasos
Sem estenose proximal da DAE

IIb

C

I

C

Com estenose proximal da DAE

I

B

I

C

Doença do tronco comum com score SYNTAX baixo (0-22).

I

A

I

A

Doença do tronco comum com score SYNTAX
intermédio (23-32).

I

A

IIa

A

Doença do tronco comum com score SYNTAX elevado (≥ 33)c.

I

A

III

B

Doença de três vasos com score SYNTAX baixo
(0-22).

I

A

I

A

Doença dos três vasos com score SYNTAX
intermédio ou elevado (> 22)c.

I

A

III

A

Doença de três vasos com score SYNTAX baixo
(0-22).

I

A

IIb

A

Doença de três vasos com score SYNTAX intermédio ou elevado (> 22)c.

I

A

III

A

DAC do tronco comum

DAC de três vasos sem diabetes mellitus

DAC de três vasos com diabetes mellitus

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DAC = doença arterial coronária; DAE = artéria coronária descendente anterior esquerda; ICP = intervenção coronária percutânea; SYNTAX = Surgery between
Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery.
Cálculo do score SYNTAX http://www.syntaxscore.com
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.
c
A ICP deve ser considerada se a Heart Team estiver apreensiva relativamente ao risco cirúrgico ou se o
doente recusar a CABG após aconselhamento adequado pela Heart Team.
d
Por exemplo, ausência de cirurgia cardíaca anterior, de morbilidades graves, de fragilidade, de imobilidade, de inviabilidade de CABG (consultar também a Tabela 5).
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Os conceitos de tratamentos individualizados respeitantes às preferências do doente
informado sobre os resultados precoces e tardios requerem consulta à Heart Team

Figura 3 Aspetos a considerar pela Heart Team para a tomada de decisão entre
do miocárdio nos doentes com doença multivaso estável e/ou doença do tronco

ICP

Artéria coronária esquerda
Artéria coronária
direita

Artéria
coronária circunflexa
Artéria coronária
descendente anterior
esquerda

Artéria coronária
direita distal

FAVORECE A ICP
Características clínicas
Presença de comorbilidade grave (não refletida adequadamente pelos scores)
Idade avançada/fragilidade/esperança de vida reduzida
Mobilidade limitada e condições que afetam o processo de reabilitação

Aspetos anatómicos e técnicos
DMV com score SYNTAX 0-22
Anatomia condicionando revascularização incompleta com CABG devida a má
qualidade ou falta de enxertos
Deformação torácica grave ou escoliose
Sequelas por radiações torácicas
Aorta em porcelanaa
ADP = artéria descente posterior; AMID = artéria mamária interna direita; AMIE = artéria mamária interna
esquerda; AR = artéria radial; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; Cx = circunflexa; DAE = artéria
coronária descendente anterior esquerda; DMV = doença arterial coronária multivaso; FE = fração de ejeção;
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A Figura 3 resume os aspetos a ser considerados pela Heart Team

a intervenção coronária percutânea e a cirurgia de revascularização
comum
Artéria torácica interna
esquerda para a descendente
anterior esquerda

CABG

Artéria torácica interna
direita ou artéria radial

Anastomose sequencial
para unir a marginal
1e3

FAVORECE A CABG
Características clínicas
Diabetes.
Função VE reduzida (FE ≤ 35%).

Contraindicação para Dupla Antiagregação Plaquetária
Reestenose intra-stent recorrente difusa.

Aspetos anatómicos e técnicos
DMV com score SYNTAX ≥ 23
Anatomia condicionando revascularização incompleta com ICP
Lesões nas artérias coronárias gravemente calcificadas limitando a expansão da lesão
Necessidade de intervenções concomitantes
Patologia da aorta ascendente com indicação para cirurgia
Cirurgia cardíaca concomitante
ICP = intervenção coronária percutânea; SYNTAX = Surgery between Percutaneous Coronary Intervention with
TAXUS and Cardiac Surgery; TAPD = terapêutica antiagregante plaquetária dupla; VE = ventricular esquerda.
a
Considerar a CABG com técnica de off-pump no-touch no caso de aorta em porcelana.

17

6. Revascularização na síndrome coronária aguda sem
elevação do segmento ST
As recomendações para a programação da avaliação invasiva e da revascularização do
miocárdio nos doentes com SCA-NSTE são indicadas na tabela seguinte e na Figura 4.
Recomendações para avaliação invasiva e revascularização na síndrome coronária
aguda sem elevação do segmento ST
Recomendações

Classea

Nívelb

É recomendada a angiografia coronária urgente (< 2 horas) nos doentes com risco isquémico muito elevado (Figura 4).

I

C

É recomendada uma estratégia invasiva precoce (< 24 horas) nos doentes com, pelo menos, um critério de alto risco (Figura 4).

I

A

É indicada uma estratégia invasiva (< 72 horas após a primeira apresentação) nos doentes com, pelo menos, um critério de risco intermédio (Figura 4) ou com sintomas recorrentes.

I

A

Recomenda-se que a estratégia de revascularização se baseie (ICP/ICP
ad hoc da lesão responsável/CABG multivaso) no estado clínico e nas
comorbilidades assim como na gravidade da doença, [i.e. a distribuição e as características angiográficas da lesão (e.g. score SYNTAX)],
de acordo com os princípios da DACEc.

I

B

No caso de choque cardiogénico, não é recomendada a revascularização por
rotina de lesões na artéria não relacionada com o enfarte durante a ICP primária.

III

B

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DACE = doença da artéria coronária estável;
ICP = intervenção coronária percutânea; SCA-NSTE = síndrome coronária aguda sem elevação
do segmento ST; SYNTAX = Surgery between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS
and Cardiac Surgery.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.
c
Pode aplicar-se aos doentes estabilizados com SCA-NTSE.
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Precocemente Invasiva
(< 24 horas)
IA

• Diagnóstico estabelecido
de enfarte do miocárdio
sem elevação do segmento
ST baseado na análise às
troponinas cardíacas
• Alterações dinâmicas do
segmento ST-T (sintomáticas
ou silenciosas)
• Score GRACE > 140

Risco Alto

Invasiva
(< 72 horas)
IA

• Diabetes mellitus ou
insuficiência renalb
• FEVE < 40% ou insuficiência
cardíaca congestiva
• Angina precoce após enfarte ou
ICP/CABG anteriores
•S
 core de risco GRACE > 109
e < 140 ou sintomas
recorrentes/isquemia nos testes
não invasivos.

Risco Intermédio

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; EM = enfarte do miocárdio; FEVE = fração de ejeção ventricular esquerda; GRACE = Global Registry of Acute Coronary Events; ICP = intervenção coronária percutânea.
a
Sobretudo a elevação intermitente do segmento ST; bTaxa de filtração glomerular estimada < 60mL/min/1,73 m2

Invasiva Imediata
(< 2 horas)
IC

• Instabilidade hemodinâmica
ou choque cardiogénico
• Dor torácica recorrente/
permanente refratária a txt médico
• Arritmias críticas ou paragem
cardíaca
• Complicações mecânicas no EM
• Insuficiência cardíaca aguda
• Alterações recorrentes e dinâmicas
na onda ST-Ta

Risco Muito Alto

Avaliação invasiva das Síndromes Coronárias Agudas sem Elevação do Segmento ST

Figura 4 Seleção da síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST (SCA-NSTE), estratégia
de tratamento e programação de acordo com a estratificação de risco inicial

7. Revascularização no enfarte do miocárdio com elevação
do segmento ST
Os atrasos na implementação atempada da terapêutica de reperfusão são as questões
chave no tratamento de STEMI como sendo o maior benefício adquirido pela terapêutica

Figura 5 Formas de apresentação do doente, componentes do tempo de isquemia

Tempo total de isquemia
Atraso do doente

Atraso do SEM

PCM: SEM
< 10’
Diagnóstico
de STEMI
< 10’
PCM:
Centro sem ICP
< 10’
PCM: Centro com ICP

Atraso do doente

Tempo total de isquemia
O modo recomendável de apresentação do doente consiste em avisar o SEM (número nacional de emergência médica: 112
ou número semelhante de acordo com a região). Quando o diagnóstico de STEMI é realizado fora do contexto hospitalar
(via SEM) ou num centro sem capacidade de realizar a ICP, a decisão de escolher uma estratégia de reperfusão baseia-se
no tempo estimado desde o diagnóstico de STEMI até à reperfusão mediada pela ICP (fio guia). O atraso do sistema para
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de reperfusão nas primeiras 2-3 horas desde o início dos sintomas. O tratamento otimizado de STEMI deve basear-se na implementação de redes regionais entre os hospitais
com vários níveis de tecnologia, interligados por um serviço de ambulâncias eficiente. O
objetivo destas redes é proporcionar cuidados otimizados ao minimizar os atrasos - conforme resumido na Figura 5 – de modo a melhorar os resultados clínicos.

e fluxograma para a seleção da estratégia de reperfusão

Atraso do sistema

Estratégia < 90’
ICP
primária

≤ 120 min

Reperfusão
(Passagem do fio guia)

Tempo para ICP?
> 120 min

Diagnóstico
de STEMI

Estratégia
Fibrinólise

Estratégia
ICP
primária

< 10’

< 60’

Reperfusão
(Bólus lítico) a

Reperfusion
(Wire crossing)

Atraso do sistema

os doentes que avisam o SEM inicia-se no momento do alerta telefónico, embora o PCM ocorra quando o SEM chega ao
local. ICP = intervenção coronária percutânea; PCM = primeiro contacto médico; SEM = serviço de emergência médica;
STEMI = enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST. ‘significa minutos. aOs doentes com fibrinólise devem ser
transferidos para um centro com capacidade para ICP imediatamente após a administração do bólus lítico.
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As recomendações para a reperfusão do miocárdio com ICP primária no contexto de
STEMI são apresentadas na tabela seguinte.
Intervenção coronária percutânea primária para a revascularização do miocárdio no
enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST: indicações e logística
Recomendações

Classea Nívelb

Indicação
É indicada a terapêutica de reperfusão em todos os doentes com um
período de tempo < 12 horas desde o início dos sintomas e com elevação
persistente do segmento ST.

I

A

Na ausência de elevação do segmento ST, é indicada uma estratégia de
ICP primária nos doentes com suspeita de sintomas de isquemia permanente sugestivos de EM e, pelo menos, com um dos seguintes critérios:
• instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogénico
• dor precordial recorrente ou persistente, refratária ao tratamento médico
• arritmias críticas ou paragem cardíaca
• complicações mecânicas no EM
• insuficiência cardíaca aguda
• alterações recorrentes dinâmicas no segmento ST ou na onda T, sobretudo com elevação intermitente do segmento ST.

I

C

Uma estratégia de ICP primária é a terapêutica de reperfusão recomendada e
preferível à fibrinólise, se realizada de acordo com a calendarização indicada.

I

A

Nos doentes com início dos sintomas > 12 horas, é indicada uma estratégia de ICP primária na presença de sintomas permanentes ou de sinais
sugestivos de isquemia, de instabilidade hemodinâmica ou de arritmias
críticas.

I

C

Por rotina, deve ser considerada uma estratégia de ICP primária nos doentes
que se apresentam tardiamente (12 – 48 horas) após o início dos sintomas.

IIa

B

Recomenda-se que o tratamento pré-hospitalar nos doentes com STEMI
se baseie nas redes regionais designadas para executar terapêutica de
reperfusão atempada e eficazmente e para proporcionar a ICP primária
ao maior número possível de doentes.

I

B

Recomenda-se que todos os SEM, serviços de urgência, unidades de cuidados intensivos e laboratórios de cateterismo tenham um protocolo escrito atualizado de tratamento de STEMI, de preferência compartilhado
entre as diversas redes geográficas.

I

C

Logística
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Intervenção coronária percutânea para a revascularização do miocárdio no enfarte
do miocárdio com elevação do segmento ST: indicações e logística (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

Logística
Recomenda-se que os centros habilitados para ICP primária providenciem um serviço de 24h/7 dias e assegurem que a ICP primária seja
efetuada tão rápido quanto possível.

I

B

Recomenda-se que os doentes, transferidos para realização de ICP num
centro habilitado para o efeito, ultrapassem o serviço de urgência e a UCC/
UCIC e sejam transferidos diretamente para o laboratório de cateterismo.

I

B

EM = enfarte do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; SEM = serviço de emergência médica; STEMI = enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST; UCC = unidade de cuidados coronários;
UCIC = unidade de cuidados intensivos para coronários.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.

As recomendações referentes a aspetos do procedimento da ICP primária estão indicadas na tabela seguinte.
Intervenção coronária percutânea primária para reperfusão do miocárdio no enfarte do
miocárdio com elevação do segmento ST: aspetos do procedimento (estratégia e técnica)
Recomendações

Classea Nívelb

Estratégia
Deve ser considerada a revascularização por rotina das lesões da artéria
não relacionada com o enfarte nos doentes com doença multivaso antes
da alta hospitalar.

IIa

A

Deve ser considerada a CABG nos doentes com isquemia permanente
e com zonas extensas de miocárdio comprometidas se a ICP da artéria
relacionada com o enfarte não puder ser efetuada.

IIa

C

No caso de choque cardiogénico, não é recomendada, por rotina, a
revascularização das lesões da artéria não relacionada com o enfarte
durante a ICP primária.

III

B

III

A

Técnica
Por rotina, não é recomendada a aspiração do trombo.

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; STEMI =
enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.
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8. Revascularização do miocárdio em doentes com
insuficiência cardíaca
As recomendações para a revascularização do miocárdio em doentes com insuficiência cardíaca crónica e disfunção sistólica VE são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações sobre as revascularizações em doentes com insuficiência cardíaca
crónica e disfunção sistólica ventricular esquerda (fração de ejeção ≤ 35%)
Recomendações

Classea Nívelb

Nos doentes com disfunção sistólica VE grave e doença coronária
acessível para intervenção, é recomendada a revascularização do
miocárdio.

I

B

É recomendada a CABG como estratégia de revascularização preferencial nos doentes com doença multivaso e risco cirúrgico aceitável.

I

B

Nos doentes com doença de um ou dois vasos, deve ser considerada
a ICP como alternativa à CABG, quando a revascularização completa
pode ser alcançada.

IIa

C

Nos doentes com doença de três vasos, deve ser considerada a ICP
baseada na avaliação da Heart Team sobre a anatomia coronária do
doente, o desempenho previsível da revascularização, a presença ou
não de diabetes e as comorbilidades.

IIa

C

Deve ser considerada a aneurismectomia VE durante a CABG nos doentes das classes III/IV da NYHA, com aneurisma VE extenso, extensa
formação de trombos se o aneurisma estiver na origem de arritmias.

IIa

C

Pode ser considerada a CABG com restauro ventricular cirúrgico em
doentes selecionados tratados em centros com especialistas.

IIb

B

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; NYHA = New
York Heart Association; VE = ventricular esquerda.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

A revascularização do miocárdio é a pedra angular do tratamento em doentes com
choque cardiogénico como complicação da SCA. Portanto, a angiografia coronária
urgente é indicada neste contexto. A triagem geral e o tratamento dos doentes com
choque cardiogénico são apresentados na Figura 6.
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Figura 6 Algoritmo para o tratamento de doentes com choque cardiogénico

Doente com choque cardiogénico
• Terapêutica médica
• Suporte inotrópico
• Suporte ventilatório
• Reperfusão
• Revascularização
• Raparação das complicações mecânicas

Doente instável

Doente estável

Apoio circulatório mecânico
de curta duração

Desmame

Recuperação
da função cardíaca

Sem recuperação
da função cardíaca

Sem recuperação
da função cardíaca

Desmame

Avaliação neurológica /
função de órgão alvo

Terapêutica
habitual

Défice neurológico irreversível

Função neurológica favorável

Desmame

Apoio circulatório mecânico
para terapêutica de destino
ou como ponte para
transplantação cardíaca
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Recomendações para o tratamento de doentes com choque cardiogénico
Recomendações

Classea

Nívelb

É indicada a angiografia coronária urgente nos doentes com insuficiência
cardíaca aguda ou com choque cardiogénico em consequência de SCA

I

B

É indicada a ICP urgente da lesão responsável nos doentes com choque cardiogénico devido a STEMI ou a SCA-NSTE, independentemente do tempo decorrido desde o início dos sintomas, se a anatomia coronária for favorável à ICP.

I

B

É recomendada a CABG urgente nos doentes com choque cardiogénico
se a anatomia coronária não for favorável à ICP.

I

B

Nos casos de instabilidade hemodinâmica, é indicada a reparação emergente, cirúrgica ou através de cateter, das complicações mecânicas da
SCA, conforme decisão da Heart Team.

I

C

Em doentes selecionados com SCA e com choque cardiogénico, pode ser
considerado o apoio circulatório mecânico a curto prazo, dependendo da
idade do doente, das comorbilidades, da função neurológica e das perspetivas para a sobrevivência a longo prazo e qualidade de vida previsível.

IIb

C

Não é recomendada a utilização por rotina dos BIA em doentes com
choque cardiogénico devido a SCA.

III

B

BIA = balão de contrapulsação intra-aórtico; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; ICP =
intervenção coronária percutânea; SCA = síndrome coronária aguda; SCA-NSTE = síndrome coronária
aguda sem elevação do segmento ST; STEMI = enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.

9. Revascularização em doentes com diabetes
Geralmente as indicações para revascularização em doentes diabéticos com DACE
e SCA são semelhantes às dos doentes não diabéticos (consultar o Capítulo 5). Na
seleção da estratégia de revascularização do miocárdio otimizada para os doentes
com DC multivaso, a diabetes mellitus constitui um importante critério que favorece
a CABG. As recomendações específicas para a revascularização do miocárdio nos
doentes diabéticos são apresentadas na Tabela da página 15 (consultar o Capítulo 5).
Recomendação para os doentes sob metformina
Recomendações
Recomenda-se a verificação da função renal se os doentes tomaram
metformina imediatamente antes da coronariografia e retirar a metformina se a função renal se deteriorar.
Classe de recomendação - bNível de evidência.

a
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Classea

Nívelb

I

C

10. Revascularização nos doentes com doença renal
crónica
As recomendações para a prevenção da nefropatia induzida por contraste em doentes submetidos a angiografia coronária e revascularização do miocárdio são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações para a prevenção da nefropatia induzida por contraste
Recomendações

Dose

Classea

Nívelb

Recomenda-se que todos os doentes sejam avaliados quanto ao risco de nefropatia induzida por contraste.

I

C

É recomendada a hidratação adequada.

I

C

Doentes submetidos a angiografia coronária ou a TCMD

Doentes com DRC moderada ou grave (fases 3b e 4 da National Kidney Foundation)
É recomendada a utilização de meios de contraste de baixa osmoralidade ou iso-osmolar.

I

A

Recomenda-se que o volume dos produtos Volume de contraste total/TFG
de contraste seja minimizado.
< 3,7c.

I

B

Nos doentes não medicados com estatiRosuvastatina 40/20 mg ou atornas, deve ser considerado um pré-tratavastatina 80 mg.
mento com alta dose de estatinas.

IIa

A

Deve ser considerada a pré e pós-hidratação com solução salina isotónica
se o volume de contraste previsível for
> 100mL.

IIa

C

IIb

B

Taxa de substituição do líquido
Pode ser considerada a hemofiltração
1000mL/h sem balanço negativo e
profilática 6 horas antes da ICP comcontinuação da hidratação salina duplexa.
rante 24 horas após o procedimento.

IIb

B

Não é recomendada a hemodiálise como
medida preventiva.

III

B

1mL/kg/h durante 12 horas antes e
continuação durante 24 horas após
o procedimento (0,5 mL/kg/h se a
FEVE ≤ 35% ou classe NYHA > 2 ).

Como alternativa ao regime de pré e pós-hidratação, podem ser considerados regimes
de hidrataçãod específicos para o doente.
Doentes com DRC grave (fase 4 da National Kidney Foundation)

DRC = doença renal crónica; FEVE = fração de ejeção ventricular esquerda; ICP = intervenção coronária percutânea;
NYHA = New York Heart Association; TCMD = tomografia computorizada com multidetetores; TFG = taxa de filtração
glomerular. aClasse de recomendação - bNível de evidência. cExemplo: 370 mL de produto de contraste num doente
com uma TFG de 100 mL/min produzirá uma razão de 3,7. dAs opções são: infusão ou salina normal ajustada à pressão
venosa central; furosemida com infusão combinada de salina normal (consultar detalhes na adenda eletrónica).
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11. Revascularização em doentes que necessitam
de intervenções valvulares
A tabela seguinte apresenta uma lista de recomendações para intervenções valvulares e revascularização do miocárdio combinadas de acordo com o diagnóstico primário e o tipo de doença valvular.
Recomendações para intervenções valvulares e coronárias combinadas
Recomendações

Classea Nívelb

Intervenção valvular primária e revascularização coronária
É recomendada a CABG em doentes com indicação primária para cirurgia valvular aórtica/mitral e com diâmetro da estenose coronária > 70%.

I

C

Deve ser considerada a CABG em doentes com indicação primária para
cirurgia valvular aórtica/mitral e com diâmetro da estenose coronária
entre 50 – 70%.

IIa

C

Deve ser considerada a ICP em doentes com indicação primária para
TAVI e com diâmetro da estenose coronária > 70% nos segmentos proximais.

IIa

C

Deve ser considerada a ICP em doentes com indicação primária para intervenções valvulares mitrais percutâneas e com diâmetro da estenose
coronária > 70% nos segmentos proximais.

IIa

C

É indicada a CSVA em doentes com EA grave submetidos a CABG ou a
cirurgia da aorta ascendente ou de outra válvula.

I

C

É indicada a cirurgia da válvula mitral em doentes com IM secundária
gravec submetidos a CABG e com FEVE > 30%.

I

C

Deve ser considerada a cirurgia valvular mitral em doentes sintomáticos
com IM secundária grave e com FEVE < 30%, mas com evidência de viabilidade do miocárdio e com uma opção para revascularização cirúrgica.

IIa

C

Revascularização do miocárdio e intervenção valvular primárias

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; CSVA = cirurgia de substituição valvular aórtica; EA =
estenose mitral; FEVE = fração de ejeção ventricular esquerda; ICP = intervenção coronária percutânea;
IM = insuficiência mitral; TAVI = implantação percutânea da válvula aórtica.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.
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12. Doença arterial periférica associada
As recomendações para a revascularização arterial carotídea em doentes indicados
para CABG são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações sobre o tratamento da estenose carotídea em doentes submetidos
a cirurgia de revascularização do miocárdio
Recomendações

Classea

Nívelb

I

C

IIa

B

IIa

B

III

C

- A revascularização carotídea pode ser considerada em doentes
com estenose carotídea bilateral entre 70 – 99% ou estenose carotídea entre 70 – 99% e com oclusão contralateral.

IIb

C

- A revascularização carotídea pode ser considerada em doentes com
estenose carotídea entre 70 – 99%, na presença de uma ou mais
características que podem estar associadas a um risco acrescido de
acidente vascular cerebral ipsilateralc, de modo a reduzir o risco de
acidente vascular cerebral para além do período perioperatório.

IIb

C

- A revascularização carotídea profilática de rotina não é recomendada em doentes com estenose carotídea entre 70-99%.

III

C

Nos doentes indicados para CABG, recomenda-se que a indicação
(e assim como o método e a programação) para revascularização
carotídea seja individualizada após discussão com uma equipa multidisciplinar, incluindo um neurologista.
Nos doentes agendados para CABG, com história recente (< 6 meses) de AIT/acidente vascular cerebral:
- A revascularização carotídea deve ser considerada em doentes
com estenose carotídea entre 50-99%.
- A revascularização carotídea com EAC deve ser considerada como
primeira escolha em doentes com estenose carotídea entre 50 – 99%.
- A revascularização carotídea não é recomendada em doentes com
estenose carotídea < 50%.
Nos doentes neurologicamente assintomáticos agendados para CABG:

AIT = acidente isquémico transitório; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; EAC endarterectomia carotídea.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.
c
AIT/acidente vascular cerebral contralateral, enfarte silencioso ipsilateral na imagiologia cerebral, hemorragia intraplaca ou interior necrótico rico em lípidos na angiografia por ressonância magnética ou
qualquer um dos seguintes resultados na ecografia imagiológica: progressão da estenose (> 20%), embolização espontânea no Doppler transcraniano, reserva vascular cerebral deprimida, placas extensas,
placas ecolucentes, área hipogénica justa-luminal aumentada.
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As recomendações para as estratégias pré-operatórias para reduzir a incidência de acidente vascular cerebral nos doentes submetidos a CABG são indicadas na tabela seguinte.
Estratégias pré-operatórias para reduzir a incidência de acidente vascular cerebral
em doentes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio
Recomendações

Classea Nívelb

Nos doentes submetidos a CABG, é recomendado o DUS às carótidas nos
doentes com história recente (< 6 meses) de acidente vascular cerebral/AIT.

I

B

Nos doentes sem história recente (< 6 meses) de AIT/acidente vascular
cerebral, o DUS às carótidas pode ser considerado antes da CABG nos
casos seguintes: idade ≥ 70 anos, doença coronária multivaso, DAMI
concomitante ou sopro carotídeo.

IIb

B

Não é indicado o rastreio de estenose carotídea em doentes que necessitem de CABG urgente sem acidente vascular cerebral/AIT recentes.

III

C

AIT = acidente isquémico transitório; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DAMI = doença arterial dos membros inferiores; DUS = eco-Doppler duplex scan. aClasse de recomendação - bNível de evidência.

13. Re-revascularização
As recomendações sobre as estratégias de re-revascularização após a CABG e a ICP
são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações sobre a re-revascularização
Recomendações

Classea Nívelb

Isquemia precoce pós-operatória e falência do enxerto
Recomenda-se a angiografia coronária após a CABG aos doentes com:
• sintomas de isquemia e/ou biomarcadores alterados sugestivos de EM
perioperatório
• alterações isquémicas no ECG indicando extensa área de risco
• alterações significativas de contratilidade segmentar de novo
• instabilidade hemodinâmica

I

C

Recomenda-se que a tomada de decisão sobre a escolha entre cirurgia
de re-revascularização ou ICP urgentes deva ser objeto de uma consulta
ad hoc junto da Heart Team, e deva basear-se na possibilidade de revascularização, área em risco, comorbilidades e estado clínico.

I

C

É indicada a re-revascularização em doentes com uma extensa área
de isquemia ou sintomas graves apesar da terapêutica médica.

I

B

Se tecnicamente seguro, deve ser considerada a ICP como primeira
escolha e preferível à CABG.

IIa

C

Progressão da doença e falência tardia do enxerto
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Recomendações sobre a re-revascularização (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

Aspetos do procedimento das modalidades de revascularização
CABG
A AMI é o vaso de escolha para repetir a CABG nos doentes em que
a AMI não foi previamente utilizada.

I

B

Deve ser considerada a repetição da CABG em doentes cujo enxerto
de AMI permeável para a DAE não esteja permeável.

IIa

B

Devem ser considerados dispositivos de proteção distal para a ICP
de lesões do EVS.

IIa

B

Deve ser considerada a ICP da artéria nativa revascularizada como
opção preferível, relativamente à ICP do enxerto revascularizado.

IIa

C

São recomendados os DES para o tratamento de reestenose intra-stent
(entre os BMS e DES).

I

A

São recomendados os balões revestidos com fármacos para o tratamento de reestenose intra-stent (dentro dos BMS e DES).

I

A

Nos doentes com episódios recorrentes de reestenose intra-stent
difusa, deve ser considerada a CABG, como preferível a uma nova
tentativa de ICP, por decisão da Heart Team.

IIa

C

Devem ser consideradas a IVUS e/ou a OCT para detetar problemas
mecânicos relacionados com stent que possam conduzir à reestenose.

IIa

C

ICP

Reestenose

AMI = artéria mamária interna; BMS = stent não revestido; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DAE = descendente anterior esquerda; DES = stent revestido; ECG = eletrocardiograma; EM =
enfarte do miocárdio; EVS = enxerto da veia safena; ICP = intervenção coronária percutânea; IVUS =
ecografia intravascular; OCT = tomografia de coerência ótica.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.

A Figura 7 resume a contribuição da imagiologia intracoronária para o manejo de
falência dos stents.
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32
Subexpansão

Avaliação da
falência
dos stents

Má-aposição
adquirida

Neoaterosclerose

Exemplos de resultados de testes de imagem intravasculares (IVUS e OCT) em doentes com falência de stent. A figura A apresenta exemplos de reestenose intra-stent através de OCT (à esquerda) e de IVUS
(à direita) devida a hiperplasia intimal excessiva. A figura B apresenta dois exemplos de reestenose intrastent através de OCT devida a neoaterosclerose. A figura C apresenta exemplos de má-aposição adquirida
posteriormente através de OCT (à esquerda) e de IVUS (à direita). A figura D apresenta imagens da reconstrução de subexpansão do stent através de IVUS (à esquerda) e de OCT (longitudinal). A figura E apresenta
dois exemplos de indentações da íntima através de OCT, um achado típico de cicatrização tardia da artéria. A figura F apresenta exemplos de compressão do stent através de OCT (à esquerda) e de IVUS (à direita).
A figura G apresenta um caso de disseção da coronária junto à margem do stent através de OCT (à esquerda) e de IVUS (à direita). IVUS = ultrassonografia intravascular; OCT = tomografia de coerência ótica.
As imagens intracoronárias desta figura foram gentilmente cedidas pelos Drs. Nicolas Amabile, Fernando Alfonso e Gennaro Sardella.

Indentações da íntima

Compressão
do stent

Disseção nas
margens

Hiperplasia
neointimal

Figura 7 Imagiologia intracoronária para avaliação da falência dos stents

14. Arritmias
As recomendações para a prevenção de arritmias ventriculares através de revascularização do miocárdio são apresentadas na tabela seguinte.
Recomendações para a prevenção de arritmias ventriculares através de revascularização
Recomendações

Classea

Nívelb

São recomendados uma estratégia de ICP primária em doentes com paragem cardíaca ressuscitada e um ECG compatível com STEMI.

I

B

Deve ser considerada a coronariografia urgente (e a ICP se indicada) em doentes com paragem cardíaca ressuscitada sem elevação do segmento ST diagnóstica, mas com elevada suspeita de isquemia do miocárdio em evolução.

IIa

C

Nos doentes com tempestade elétrica, devem ser consideradas a angiografia urgente às coronárias e a revascularização (se necessário).

IIa

C

ECG = eletrocardiograma; ICP = intervenção coronária percutânea; STEMI = enfarte do miocárdio com
elevação do segmento ST. aClasse de recomendação - bNível de evidência.

Recomendações para a prevenção e tratamento de fibrilhação auricular no contexto
da revascularização do miocárdio
Recomendações

Classea

Nívelb

É recomendada a terapêutica perioperatória com bloqueadores ß orais
para a prevenção de FA pós-operatória após a CABG.

I

B

É recomendada a restauração do ritmo sinusal através de cardioversão
elétrica ou de fármacos antiarrítmicos na FA pós-operatória com instabilidade hemodinâmica.

I

C

Deve ser considerada a administração de amiodarona no período periperatório como terapêutica profilática para prevenir a FA após a CABG.

IIa

A

Deve ser considerada a anticoagulação a longo prazo em doentes com FA
após a CABG ou a ICP, em situação de risco de acidente vascular cerebral, considerando o risco individual de acidente vascular cerebral e de hemorragia.

IIa

B

Deve ser considerado o controlo da frequência e a anticoagulação como
tratamento inicial da FA pós-operatória assintomática.

IIa

B

Devem ser considerados os fármacos antiarrítmicos na FA pós-operatória sintomática após a CABG ou a ICP numa tentativa de restaurar o
ritmo sinusal.

IIa

C

Pode ser considerada a oclusão ou exclusão cirúrgicas do AAE para a prevenção do acidente vascular cerebral em doentes com FA submetidos a CABG.

IIb

B

AAE = apêndice auricular esquerdo; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; FA = fibrilhação
auricular; ICP = intervenção coronária percutânea. aClasse de recomendação - bNível de evidência.
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15. Aspetos processuais da cirurgia de revascularização
do miocárdio
As recomendações sobre os aspetos processuais da CABG são indicadas na tabela
seguinte e na Figura 8.
Recomendações sobre os aspetos processuais da cirurgia de revascularização do miocárdio
Recomendações

Classea

Nívelb

É recomendada a revascularização completa do miocárdioc .

I

B

Recomenda-se que a manipulação da aorta seja reduzida ao mínimo possível.

I

B

Deve ser considerada a TC da aorta ascendente nos doentes acima dos
70 anos e/ou com sinais de aterosclerose extensa generalizada.

IIa

C

Por rotina, deve ser considerada a medição intraoperatória do fluxo do enxerto.

IIa

B

Considerações gerais

Antes da manipulação da aorta, deve ser considerada a ecocardiografia
epi-aórtica para identificar placas ateromatosas e selecionar a estratégia cirúrgica otimizada.

IIa

C

Escolha do conduto
É recomendada a revascularização arterial com a AMI para o sistema da DAE.

I

B

Deve ser considerada uma revascularização arterial adicional em doentes adequados.

IIa

B

A utilização da artéria radial é preferível à utilização da veia safena em
doentes com elevado grau de estenose arterial coronáriad.

I

B

Deve ser considerada a seleção da AMIB em doentes que não apresentam um risco elevado de infeção na ferida do esternoe.

IIa

B

É recomendada a colheita da AMI por esqueletonização em doentes com
um risco elevado de infeção na ferida do esternod.

I

B

Deve ser considerada a colheita endoscópica da veia safena interna, se efetuada
por cirurgiões experientes, para reduzir a incidência de complicações de feridas.

IIa

A

Deve ser considerada a técnica de colheita no-touch em veias, quando é
utilizada uma técnica aberta.

IIa

B

Colheita do vaso
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Recomendações sobre os aspetos processuais da cirurgia de revascularização do
miocárdio (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

Técnicas minimamente invasivas
A CABG off-pump e, de preferência, as técnicas no-touch na aorta
ascendente, efetuadas por operadores experientes, são recomendadas em doentes com doença aórtica aterosclerótica significativa.

I

B

Deve ser considerada a CABG off-pump em subgrupos de doentes de
alto risco efetuada por equipas com experiência no método off-pump.

IIa

B

Nos centros com experiência, deve ser considerada a CABG minimamente invasiva através de mini toracotomia em doentes com lesões
isoladas na DAE ou no contexto de revascularização híbrida.

IIa

B

Os procedimentos híbridos, definidos como revascularização cirúrgica
e percutânea consecutivas ou combinadas, podem ser considerados
em subconjuntos específicos de doentes em centros com experiência.

IIb

B

AMI = artéria mamária interna; AMIB = artéria mamária interna bilateral; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DAE = descendente anterior esquerda; TC = tomografia computorizada.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.
c
As definições sobre a revascularização completa são indicadas no Capítulo 5.3.1.3 do Texto Integral.
d
Sobretudo em doentes com enxertos de veia safena interna de má qualidade. A artéria radial não deve
ser utilizada, se tiver sido cateterizada anteriormente, se o teste de Allen for positivo ou na presença de
calcificação degenerativa.
e
Os doentes com diabetes mellitus, com doença pulmonar obstrutiva crónica, com radiação prévia no
mediastino e obesidade, sobretudo quando vários destes fatores estão presentes.
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Figura 8 Aspetos técnicos da CABG

Minimizar a manipulação da aorta IB
Off-pump se a aorta estiver calcificada IB
Off-pump no caso de alto risco IIaB

AMIE para DAE IB
AMIB no caso de baixo risco de
complicações no esterno IIaB
Esqueletonizar a AMIno caso de
complicações no esterno IB

Revascularização completa IB
Medição do fluxo do enxerto IIaB

Artéria radial no
caso de estenose
de alto grau IB

Colheita endoscópica do vaso IIaA
Colheita no-touch da veia safena IIaB
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AMI = artéria mamária interna;
AMIB = artéria mamária interna
bilateral;
AMIE = artéria mamária interna
esquerda
CABG = cirurgia de
revascularização do miocárdio;
DAE = descendente anterior
esquerda.

16. Aspetos técnicos da intervenção coronária
percutânea
As recomendações sobre a escolha do tipo de stent e sobre o local de acesso são
indicadas na tabela seguinte.
Recomendações sobre a escolha do stent e sobre o local de acesso
Recomendações

Classea Nívelb

Os DES são recomendados e preferíveis aos BMS em qualquer ICP,
independentemente da:
• apresentação clínica
• tipo de lesão
• cirurgia não cardíaca planeada
• duração previsível da TAPD
• terapêutica anticoagulante concomitante

I

A

É recomendado o acesso pela radial como abordagem padrão a não ser
que haja considerações técnicas que se sobreponham.

I

A

Atualmente os BRS não são recomendados para utilização clínica fora
de estudos clínicos.

III

C

BMS = stents não revestidos; BRS= stents bioabsorvíveis; DES = stents revestidos; ICP = intervenção coronária percutânea; TAPD = terapêutica antiagregante plaquetária dupla.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

As recomendações sobre a utilização e o valor clínico da FFR e da iwFR encontram-se nos Capítulos 3 e 5. A tabela seguinte apresenta recomendações sobre imagiologia intracoronária para otimização do procedimento.
Recomendações sobre imagiologia intravascular para otimização do procedimento
Recomendações

Classea Nívelb

Devem ser consideradas a IVUS ou a TCO em doentes selecionados
para otimizar a implantação do stent.

IIa

B

Deve ser considerada a IVUS para otimizar o tratamento de lesões
não protegidas do tronco comum

IIa

B

IVUS = ecografia intravascular; TCO = tomografia de coerência ótica.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.
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As recomendações para o tratamento de subconjuntos de lesões específicas, através
de ICP, são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações sobre subconjuntos de lesões específicas
Recomendações

Classea Nívelb

Para a ICP em lesões de bifurcações, é recomendada a implantação
de stent no vaso principal apenas, seguida por angioplastia com balão provisório com ou sem implantação de stent no ramo lateral.

I

A

Deve ser considerada a revascularização percutânea de OCT em
doentes com angina resistente à terapêutica médica ou com uma extensa área de isquemia documentada no território do vaso ocluído.

IIa

B

Em lesões localizadas exatamente na bifurcação do tronco comum,
a técnica de double-kissing crush pode ser preferível à implantação
provisória de stent em T.

IIb

B

ICP = intervenção coronária percutânea; OCT = oclusão crónica total.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

17. Terapêuticas antitrombóticas
Os fármacos antitrombóticos para a revascularização do miocárdio e os respetivos
objetivos farmacológicos são apresentados na Figura 9. As dosagens estão indicadas mais abaixo na Tabela 7.
Tabela 7: Doses de fármacos antiplaquetários e anticoagulantes utilizados durante
e após a revascularização do miocárdio
Fármacos antiplaquetários
Aspirina

Dose de carga de 150-300 mg por via oral ou 75 – 150 mg por via i.v., se
a ingestão oral não for possível, seguida por uma dose de manutenção
de 75 – 100 mg/dia.

Clopidogrel

Dose de carga de 600 mg por via oral, seguida por uma dose de manutenção de 75 mg/dia.

Prasugrel

Dose de carga de 60 mg por via oral, seguida por uma dose de manutenção de 10 mg/dia.
Nos doentes com peso corporal < 60 kg, é recomendada uma dose de
manutenção de 5 mg.
Em doentes > 75 anos, o prasugrel não é geralmente recomendado, mas uma
dose de 5 mg deve ser utilizada se o tratamento for considerado necessário.

Ticagrelor

Dose de carga de 180 mg por via oral, seguida de uma dose de manutenção de 90 mg duas vezes ao dia.
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Tabela 7: Doses de fármacos antiplaquetários e anticoagulantes utilizados durante
e após a revascularização do miocárdio (continuação)
Fármacos antiplaquetários
Abciximab

Bólus de 0,25 mg/kg i.v. e infusão de 0,125 µg /kg/min (máximo 10 µg/
min) durante 12 horas.

Eptifibatide

Dois bólus de 180 µg/kg i.v. (administrados em intervalos de 10 min)
seguidos de uma infusão de 2,0 µg /kg/min até 18 horas.

Tirofiban

Bólus de 25 µg/kg i.v. durante mais de 3 minutos seguidos de uma infusão de 0,15 µg/kg/min até 18 horas.

Cangrelor

Bólus de 30 µg/kg i.v., seguidos por uma infusão de 4 µg/kg/min durante pelo menos 2 horas ou durante a duração do procedimento, optando
pelo período mais longo.

Fármacos anticoagulantes para ICP
Heparina não
fraccionada

Bólus de 70 – 100 U/kg i.v. quando não está programado nenhum inibidor da GP IIb/IIa.
Bólus de 50-70 U/kg i.v. com inibidores da GP IIb/IIIa.

Enoxaparina

Bólus de 0,5 mg/kg i.v.

Bivalirudina

Bólus de 0,75 mg/kg i.v. seguido de infusão de 1,75 mg/kg/h até 4 horas
após o procedimento, se garantido clinicamente.

Fármacos anticoagulantes orais (terapêutica concomitante após a ICP)
Antagonistas
da vitamina K
A dosagem baseia-se no valor do INR e na respetiva indicação clínica.
(e.g. varafarina,
femprocoumon)
Apixabano

Doses de manutenção de 5 e 2,5a mg duas vezes por dia

Dabigatrano

Doses de manutenção de 150 e 110 mg duas vezes por dia

Edoxabano

Dose de manutenção de 60 e 30a mg/dia

Rivaroxabano

Doses de manutenção de 20 e 15a mg/dia e de 2,5 mg duas vezes por dia
(dose vascular).

GP = glicoproteína; ICP = intervenção coronária percutânea; INR = international normalized ratio;
i.v. = intravenoso.
a
Critérios específicos para aplicação da dose reduzida (consultar a Tabela de Recomendações na página 50).
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Figura 9 Terapêutica antitrombótica para a revascularização do miocárdio e

Apixabano
Edopaxano
Rivaroxabano

Enoxaparina

AVK

Fator Xa
Fator Tecidular
(Lesão tecidular)

Coagulação
em cascata

Protrombina

Aspirina
TxA2
Plaqueta

Ativação
GPIIb/IIIa

TAPD
ADF
Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor
Cangrelor

Inibidores da
GPIIb/IIa (Abciximab,
Eptifibatide,
Tirofiban)

A figura apresenta os fármacos anticoagulantes e antiplaquetários utilizados durante e após a revascularização do miocárdio (intervenção coronária percutânea ou cirurgia de revascularização do
miocárdio). Os fármacos para administração oral estão representados a preto e os fármacos para administração parenteral preferencial estão representados a vermelho.
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respetivos alvos farmacológicos

Fármacos anticoagulantes

HNF

Bivalirudina
Dabigatrano

Fibrinogéneo

Trombina
Fibrina

Trombina

Trombos

Plaqueta
Recetor da glicoproteína IIb/IIIa
Mediadores solúveis (ADF, TxA2)
Coágulo com ligação trombina/FXa

Fármacos antiplaquetários

FXa

Plaqueta

ADF = adenosina difosfato; AVK = antagonistas da vitamina K; FXa = fator Xa; GP = glicoproteína;
HNF = heparina não fracionada; TAPD = terapêutica antiagregante plaquetária dupla;
TxA2 = tromboxano A2.
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As recomendações para a terapêutica antitrombótica em doentes com DAC estável
submetidos a ICP são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações para a terapêutica antitrombótica na doença arterial coronária estável em doentes submetidos a intervenção coronária percutânea
Recomendações

Classea Nívelb

Pré-tratamento com terapêutica antiagregante plaquetária
É recomendada a terapêutica com 600 mg de clopidogrel em doentes com ICP eletiva desde que a anatomia seja conhecida e se decida
prosseguir com ICP.

I

A

Pode ser considerada a pré-terapêutica com clopidogrel se a probabilidade de ICP for elevada.

IIb

C

Em doentes com uma dose de manutenção de 75 mg de clopidogrel,
pode ser considerada uma dose de carga de 600 mg de novo desde
que a indicação para ICP seja confirmada.

IIb

C

A aspirina é indicada antes da implantação de stent.

I

A

É recomendada uma dose de carga oral de aspirina (150 – 300 mg por
via oral ou 75 – 250 mg i.v.) se o doente não tiver sido pré tratado.

I

C

É recomendado o clopidogrel (dose de carga de 600 mg, 75 mg de
dose diária de manutenção) na implantação eletiva de stent.

I

A

Devem ser considerados os anatagonistas da glicoproteína IIb/IIIa apenas em situações de recurso.

IIa

C

Podem ser considerados o prasugrel ou o ticagrelor em situações específicas de alto risco de implantação eletiva de stent (e.g. história de
trombose de stent, implantação de stent no tronco comum).

IIb

C

É indicada a heparina não fracionada como anticoagulante padrão (70
– 100 U/kg).

I

B

É indicada a bivalirudina (0,75 mg/kg em bólus, seguido de 1,75 mg/kg/hora
até ao máximo de 4 horas após o procedimento) no caso de trombocitopenia induzida por heparina.

I

C

Deve ser considerada a enoxaparina (0,5 mg/kg i.v.) como agente alternativo.

IIa

B

Pode ser considerado o cangrelor nos doentes não medicados com
inibidor da P2Y12, submetidos a ICP.

IIb

A

Terapêutica peri-intervenção
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Recomendações para a terapêutica antitrombótica na doença arterial coronária
estável em doentes submetidos a intervenção coronária percutânea (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

Terapêutica pós intervenção e de manutenção
É recomendada a aspirina como terapêutica antiagregante plaquetária
simples vitalícia.

I

A

Recomenda-se que os doentes sejam instruídos sobre a importância de
cumprir com a terapêutica antiagregante plaquetária.

I

C

Nos doentes com DACE, submetidos a implantação de stent, é geralmente recomendada a TAPD com clopidogrel para além da aspirina durante
6 meses, independentemente do tipo de stentc.

I

A

Nos doentes com DACE tratados com BRS, deve ser considerada a TAPD
durante, pelo menos 12 meses, e até a absorção total presumível do BRS,
baseada na avaliação individual dos riscos hemorrágico e isquémico.

IIa

C

Nos doentes com DACE tratados com DCB, deve ser considerada a TAPD
durante 6 meses.

IIa

B

Nos doentes com DACE, com alto risco de hemorragia (e.g. PRECISEDAPT ≥ 25), deve ser considerada a TAPD durante 3 mesesd.

IIa

A

Nos doentes com DACE, que toleraram a TAPD sem complicações hemorrágicas e que apresentam baixo risco de hemorragia mas risco
trombótico elevado, pode ser considerada a continuação da TAPD com
clopidogrel durante > 6 meses e até perfazer 30 meses.

IIb

A

Nos doentes com DACE, em que uma TAPD de 3 meses coloca questões
de segurança, pode ser considerada a TAPD durante 1 mês.

IIb

C

BRS = scaffolds bioabsorbíveis; DACE = doença arterial coronária estável; DC = doença coronária; DCB =
balão revestido; DES = stent revestido; EM = enfarte do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; i.v. = intravenoso; PRECISE-DAPT = PREdicting bleeding Complications In patients undergoing Stent
implantation and subsEquent Dual Anti Platelet Therapy; TAPD = terapêutica antiagregante plaquetária
dupla ; v.o. = por via oral.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.
c
Estas recomendações referem-se a stents que são apoiados por ensaios aleatorizados em grande escala
com avaliação clínica objetiva conduzindo a marca CE incondicional.
d
A evidência que apoia esta recomendação provem de dois estudos em que o stent Endeavour eluidor de
zotarolimus foi analisado em conjunto com um regime de TAPD a 3 meses.
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As recomendações para a terapêutica antitrombótica pré e peri-intervenção em
doentes com síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST submetidos a ICP são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações para a terapêutica antitrombótica em doentes com síndromes coronárias
agudas sem elevação do segmento ST submetidos a intervenção coronária percutânea
Recomendações

Classea Nívelb

Pré-tratamento e terapêutica antiagregante plaquetária
A todos os doentes sem contraindicações, é recomendada a aspirina
como dose de carga inicial de 150 – 300 mg (ou 75 – 250 mg i.v.) e como
dose de manutenção de 75 – 100 mg diários a longo prazo.

I

A

É recomendado um inibidor da P2Y12 além da aspirina, a manter durante
12 meses a não ser que haja contraindicações tais como um risco excessivo de hemorragia. As opções são:

I

A

• Prasugrel em doentes não medicados previamente com inibidores
da P2Y12 que prosseguem para ICP (dose de carga de 60 mg, dose
diária de 10 mg).

I

B

• Ticagrelor independentemente do regime precedente do inbidor da
P2Y12 (dose de carga de 180 mg, duas tomas diárias de 90 mg).

I

B

• Clopidogrel (dose de carga de 600 mg, dose diária de 75 mg) apenas quando
o prasugrel ou o ticagrelor não estão disponíveis ou são contraindicados.

I

B

Devem ser considerados os antagonistas da GP IIb/IIIa em situações de
recurso, se houver evidência de não refluxo ou complicações trombóticas.

IIa

C

Para o pré-tratamento de doentes com SCA-NSTE, submetidos a tratamento invasivo, deve ser considerada a administração de ticagrelor
(dose de carga de 180 mg, duas tomas diárias de 90 mg) ou a de clopidogrel (dose de carga de 600 mg, dose diária de 75 mg), se o ticagelor não
for uma opção, e assim que o diagnóstico for estabelecido.

IIa

C

Pode ser considerado o cangrelor em doentes nunca tratados com o
inibidor da P2Y12, submetidos a ICP.

IIb

A

Podem ser considerados os antagonistas da GP IIb/IIIa em doentes não
medicados com inibidor da P2Y12 submetidos a ICP.

IIb

C

Não é recomendado o pré-tratamento com antagonistas da GP IIb/IIIa
em doentes em que a anatomia coronária não é conhecida.

III

A

Não é recomendada a administração de prasugrel em doentes em que a
anatomia coronária não é conhecida.

III

B
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Recomendações para a terapêutica antitrombótica em doentes com síndromes
coronárias agudas sem elevação do segmento ST submetidos a intervenção
coronária percutânea (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

Terapêutica peri-intervenção
Para além da terapêutica antiagregante plaquetária, é recomendada a
anticoagulação em todos os doentes.

I

A

Recomenda-se que a anticoagulação seja selecionada de acordo com
ambos os riscos isquémico e hemorrágico, atendendo ao perfil eficiência-segurança do agente escolhido.

I

C

É recomendada a HNF.

I

C

Nos doentes tratados com fondaparinux, é indicado um bólus único de
HNF (85 IU/kg ou 60 IU no caso de utilização concomitante de inibidores
dos recetores da GP IIb/IIIa).

I

B

Deve ser considerada a enoxaparina nos doentes pré-tratados com
enoxaparina subcutânea.

IIa

B

Deve ser considerada a descontinuação da anticoagulação parenteral
imediatamente após um procedimento invasivo.

IIa

C

Pode ser considerada a bivalirudina (bólus de 0,75 mg/kg, seguido de 1,75
mg/kg/h até 4 horas após o procedimento) como uma alternativa à HNF.

IIb

A

Não é recomendada a sobreposição de HNF e de HBPM.

III

B

GP = glicoproteína; HBPM = heparina de baixo peso molecular; HNF = heparina não fracionada; ICP = intervenção coronária percutânea; SCA-NSTE = síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.
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As recomendações para a terapêutica antitrombótica pós intervenção e de manutenção nos
doentes com síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST ou com enfarte do
miocárdio com elevação do segmento ST, submetidos a ICP, são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações para a terapêutica pós intervenção e de manutenção nos doentes com
síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST ou com enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST submetidos a intervenção coronária percutânea
Recomendações

Classea Nívelb

Nos doentes com SCA submetidos a implantação de stent nas coronárias,
é recomendada a TAPD com um inibidor da P2Y12 para além da aspirina
durante 12 meses a não ser que haja contraindicações tais como um risco
excessivo de hemorragia (e.g. PRECISE-DAPT ≥ 25).

I

A

Nos doentes com SCA, submetidos a implantação de stent e com alto
risco de hemorragia (e.g. PRECISE-DAPT ≥ 25), deve ser considerada a
descontinuação da terapêutica com um inibidor da P2Y12 após 6 meses.

IIa

B

Nos doentes com SCA, tratados com BRS, deve ser considerada a TAPD
durante pelo menos 12 meses e até absorção completa presumível do BRS,
com base numa avaliação individual dos riscos hemorrágico e isquémico.

IIa

C

Pode ser considerada a diminuição da terapêutica com o inibidor da P2Y12
(e.g. com uma mudança do prasugrel ou do ticagrelor para o clopidogrel)
orientada pelos testes da função plaquetária, como uma alternativa à
estratégia da TAPD, sobretudo para os doentes com SCA considerados
inadequados para uma inibição plaquetária potencial durante 12 meses.

IIb

B

IIb

A

IIb

B

IIb

B

Nos doentes com SCA, que toleraram a TAPD sem complicações hemorrágicas, pode ser considerada a TAPD durante mais de 12 meses.
Nos doentes com EM e com risco elevado de isquemiac que toleraram a
TAPD sem complicações hemorrágicas, o ticagelor com duas tomas diárias de 60 mg durante mais de 12 meses em associação com a aspirina
pode ser preferível ao clopidogrel ou ao prasugrel
Nos doentes com SCA sem acidente vascular cerebral /AIT anteriores e
com alto risco de isquemia assim como com baixo risco de hemorragia,
medicados com aspirina e com clopidogrel, pode ser considerada baixa
dose de rivaroxabano (duas tomas diárias de 2,5 mg durante aproximadamente 1 ano) após a descontinuação de anticoagulação parenteral.

AIT = acidente isquémico transitório; BRS = scaffold bioabsorbível; EM = enfarte do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; PRECISE-DAPT = PREdicting bleeding Complications In patients undergoing
Stent implantation and subsEquent Dual Anti Platelet Therapy; SCA = síndrome coronária aguda; TAPD =
terapêutica antiagregante plaquetária dupla.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência – cDefinido como, pelo menos, 50 anos de idade e com um
dos seguintes fatores de alto risco adicionais: 65 anos ou mais, diabetes mellitus requerendo medicação,
um segundo EM prévio espontâneo, doença coronária multivaso ou disfunção renal crónica, definida
como depuração da creatinina estimada < 60 mL/min.
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As recomendações para a terapêutica antitrombótica pré e peri-intervenção nos
doentes com enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST, submetidos a ICP,
são indicadas na tabela seguinte. Para as recomendações para a terapêutica antitrombótica pós intervenção e de manutenção nos doentes com enfarte do miocárdio
com elevação do segmento ST, submetidos a ICP, consultar a tabela anterior.
Recomendações para a terapêutica antitrombótica nos doentes com enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST submetidos a intervenção coronária percutânea
Recomendações

Classea Nívelb

Pré-tratamento e terapêutica antiagregante plaquetária
É recomendada em todos os doentes sem contraindicações uma dose de
carga oral inicial de aspirina de 150 – 300 mg (ou 75 – 250 mg i.v.) e uma
dose de manutenção diária de 75 – 100 mg a longo prazo independentemente da estratégia da terapêutica.

I

A

É recomendado um inibidor potente da P2Y12 (prasugrel ou ticagrelor)
ou, se os dois não estiverem disponíveis ou forem contraindicados, o clopidogrel antes (ou o mais tardar no momento) da ICP e com manutenção
durante 12 meses, a não ser que haja contraindicações tais como o risco
excessivo de hemorragia.

I

A

Devem ser considerados os inibidores da GP IIb/IIIa em situações de recurso no caso de evidência de não refluxo ou de uma complicação trombótica.

IIa

C

Pode ser considerado o cangrelor nos doentes, não medicados com inibidores da P2Y12, submetidos a ICP.

IIb

A

Pode ser considerado um antagonista da GP IIb/IIIa nos doentes não
medicados com inibidores da P2Y12, submetidos a ICP.

IIb

C

I

A

Terapêutica peri-intervenção
É recomendada a anticoagulação, além da terapêutica antiagregante,
em todos os doentes durante a ICP.
A utilização por rotina da HNF é recomendada.

I

C

A terapêutica com enoxaparina dever ser considerada por rotina

IIa

B

A terapêutica com bivalirudina pode ser considerada por rotina,

IIb

A

GP = glicoproteína; HNF = heparina não fracionada; ICP = intervenção coronária percutânea; i.v. = intravenoso.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.
O resumo das recomendações apresentadas, Figura 10 (consultar a badana interior da capa) mostra o
algoritmo dos fármacos antitrombóticos em doentes submetidos a intervenção coronária percutânea.
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As recomendações para a terapêutica antiagregante plaquetária dupla em doentes
submetidos a cirurgia cardíaca são indicadas na tabela seguinte.
Terapêutica antiagregante plaquetária dupla em doentes submetidos a cirurgia cardíaca
Recomendações

Classea

Nívelb

Recomenda-se que a Heart Team avalie os riscos hemorrágico e isquémicos individuais e oriente o timing da CABG assim como o manejo da
terapêutica antitrombótica.

I

C

Nos doentes tratados com aspirina que necessitam de se submeter a cirurgia cardíaca não urgente, recomenda-se a continuação da terapêutica
diária com aspirina numa dose baixa ao longo do período perioperatório.

I

C

Nos doentes medicados com TAPD após implantação de stent coronário
e que posteriormente se submetem a cirurgia cardíaca, recomenda-se
o restabelecimento da terapêutica com um inibidor da P2Y12 no período
pós-operatório assim que for considerado seguro de modo a que a TAPD
continue até completar a duração recomendada da terapêutica.

I

C

Nos doentes com SCA (SCA-NSTE ou STEMI) tratados com TAPD, submetidos a CABG e que não necessitam de terapêutica com ACO a longo
prazo, recomenda-se o restabelecimento da terapêutica com um inibidor da P2Y12 assim que for considerado seguro após a cirurgia, continuando a manutenção até completar 12 meses.

I

C

Nos doentes tratados com inibidores da P2Y12, que necessitam de se
submeter a cirurgia cardíaca não urgente, deve ser considerado o adiamento da cirurgia durante pelo menos 3 dias após a descontinuação do
ticagrelor, pelo menos 5 dias após a descontinuação do clopidogrel e
pelo menos 7 dias após a descontinuação do prasugrel.

IIa

B

Nos doentes submetidos a CABG com EM anterior e com alto risco de
hemorragia (e.g. PRECISE-DAPT ≥ 25), deve ser considerada a descontinuação da terapêutica com um inibidor da P2Y12 após 6 meses.

IIa

C

Podem ser considerados testes da função plaquetária para orientar a
decisão sobre o timing da cirurgia cardíaca em doentes que foram recentemente tratados com inibidores da P2Y12.

IIb

B

Nos doentes considerados de alto risco isquémico, com EM anterior e
submetidos a CABG, que toleraram a TAPD sem complicações hemorrágicas, pode ser considerado o tratamento com TAPD durante mais de 12
meses e até 36 meses.

IIb

C

ACO = anticoagulante oral; CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; PRECISE-DAPT = PREdicting
bleeding Complications In patients undergoing Stent implantation and subsEquent Dual Anti Platelet Therapy;
SCA = síndrome coronária aguda; SCA-NSTE = síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST; STEMI = enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST; TAPD = terapêutica antiagregante plaquetária dupla.
a
Classe de recomendação - bNível de evidência.
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Nos doentes com indicação para anticoagulação, submetidos a ICP, a escolha de uma terapêutica antiagregante plaquetária concomitante é fundamental e depende da avaliação do
risco de complicações isquémicas relacionado com o risco de complicações hemorrágicas.
A Figura 11 apresenta a sugestão de algoritmo baseado nas recomendações indicadas
na página 51. Além disso, as Tabelas 8 a 10 especificam estratégias para evitar as hemorragias assim como características de doente em alto risco de eventos isquémicos e
com perfis desfavoráveis para uma combinação de terapêutica anticoagulante oral e de
terapêutica antiagregante plaquetária.
Duração da terapêutica antiagregante plaquetária dupla em doentes com indicação
para anticoagulação oral
Recomendações

Classea Nívelb

Recomenda-se que a aspirina e o clopidogrel periprocedimento sejam administrados em doentes submetidos a implantação de stent nas coronárias.

I

C

Nos doentes tratados com implantação de stent nas coronárias, deve
ser considerada uma terapêutica tripla com apirina, clopidogrel e com
um ACO durante 1 mês, independentemente do tipo de stent utilizado.

IIa

B

IIa

B

IIa

A

IIa

A

Deve ser considerada a descontinuação da terapêutica antiagregante
plaquetária em doentes tratados com um ACO durante 12 meses.

IIa

B

Nos doentes com indicação para um AVK em combinação com aspirina
e/ou com clopidogrel, a intensidade da dose do AVK deve ser cuidadosamente regulada com um INR alvo na porção inferior dos valores alvo e
com um tempo recomendados na margem terapêutica > 65%.

IIa

B

Quando um NOAC é utilizado em combinação com apirina e/ou com clopidogrel, deve ser considerada a menor dose aprovada efetiva para a
prevenção de acidente vascular cerebral testada nos ensaios sobre FAc.

IIa

C

Quando o rivaroxabano é utilizado em combinação com aspirina e/
ou com clopidogrel, pode ser utilizada uma dose diária de 15 mg de
rivaroxabano em vez de uma dose diária de 20 mg de rivaroxabano.

IIb

B

Deve ser considerada uma terapêutica tripla com aspirina, clopidogrel e
com um ACO durante mais de 1 mês e até 6 meses nos doentes com risco
isquémico elevado devido a SCA ou a outras características anatómicas/
relacionadas com o procedimento, que compensam o risco hemorrágico.
Deve ser considerada uma terapêutica dupla com 75 mg/dia de clopidogrel e com um ACO como uma alternativa durante 1 mês à terapêutica antitrombótica tripla nos doentes em que o risco hemorrágico é
superior ao risco isquémico.
Nos doentes com FA não valvular que necessitam de anticoagulação
e de terapêutica antiagregante plaquetária, deve ser considerado um
NOAC como opção preferível aos AVK.
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Duração da terapêutica antiagregante plaquetária dupla em doentes com indicação
para anticoagulação oral (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

Quando o dabigatrano é utilizado em combinação com aspirina ou com
clopidogrel, pode ser considerada e preferível uma dose de duas tomas
diárias de 150 mg em vez de uma dose de duas tomas diárias de 110 mg.

IIb

B

Não é recomendada a administração de ticagrelor ou de prasugrel como
fazendo parte de uma terapêutica antitrombótica tripla com aspirina e
com um ACO.

III

C

ACO = anticoagulante oral; AVK = antagonista da vitamina K; FA = fibrilhação auricular; INR = international
normalized ratio; NOAC = anticoagulante oral não dependente da vitamina K; SCA = síndrome coronária aguda.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.
c
Duas tomas diárias de 5 mg ou de 2,5 mg de apixabano no caso de presença de, pelo menos, dois dos
seguintes fatores: idade ≥ 80 anos, peso corporal ≤ 60 kg ou nível da creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dL (133
µmol/L); duas tomas diárias de 110 mg ou de 150 mg de dabigatrano; uma toma diária de 60 mg ou de
30 mg de edoxabano no caso de qualquer um dos seguintes fatores: depuração da creatinina de 30 – 50
mL/min, peso corporal ≤ 60 kg, administração concomitante de verapamil, quinidina ou de dronedarona;
uma toma diária de 20 mg ou de 15 mg de rivaroxabano se a depuração da creatinina for 30 – 49 mL/min.

50

Figura 11 Algoritmo da terapêutica antiagregante plaquetária
dupla (TAPD) nos doentes com indicação para anticoagulação oral
submetidos a intervenção coronária percutânea (ICP)
Doentes com indicação para anticoagulação oral1
submetidos a ICP2
Refere-se ao
risco isquémico3
predominante
Tempo desde
o início do
tratamento

Refere-se ao risco hemorrágico3
predominante

A C O

A C O

C O

Terapêutica Tripla 1 mês

Terapêutica Tripla 1 mês

Classe IIa B

Classe IIa B

Terapêutica Dupla
até 12 meses

1 mês

Classe IIa A

A C O

C O OU A O

Terapêutica Tripla até 6 meses

Terapêutica Dupla
até 12 meses

Classe IIa B

Classe IIa A

3 meses

6 meses

C O
12 meses

A O
Classe IIa A

Além de
12 meses

O
monoterapia com ACO
Classe IIa B

A = Aspirina

C = Clopidogrel

O = Anticoagulação oral1

Os códigos das cores referem-se ao número de medicamento(s) antitrombótico(s) concomitante(s). A terapêutica tripla significa o tratamento com TAPD mais um anticoagulante oral (ACO). A terapêutica dupla significa o tratamento com um agente antiplaquetário único
(aspirina ou clopidogrel) mais um ACO.
ABC = Idade, Biomarcadores, História clínica; AVK = antagonista da vitamina K; FA = fibrilhação auricular; HAS-BLED = Hipertensão,
Alteração das funções renal/hepática, Acidente vascular cerebral, História ou predisposição para hemorragia, Labilidade do INR, Idosos,
Fármacos/álcool em concomitância.
1
O antagonista não dependente da vitamina K (NOAC) é preferível ao AVK em doentes com FA não valvular (Classe IIaA).
2
A administração periprocedimento da aspirina e do clopidogrel durante a ICP é recomendada independentemente da estratégia de tratamento.
3
O alto risco isquémico é considerado como uma apresentação clínica aguda ou como características anatómicas/relacionadas com o
procedimento que possam aumentar o risco de enfarte do miocárdio.
4
O risco hemorrágico pode ser estimado através dos scores HAS-BLED ou ABC.
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Tabela 8 Estratégias para evitar complicações hemorrágicas nos doentes submetidos a anticoagulação oral
Avaliar os riscos isquémico e hemorrágico utilizando preditores de risco validado (e.g.
CHA2DS2-VASc, ABC, HAS-BLED) com destaque para os fatores de risco modificáveis.
Manter a duração da terapêutica tripla tão curta quanto possível; terapêutica dupla após
a ICP (anticoagulante oral e clopidogrel) a ser considerada em vez da terapêutica tripla.
Deve considerar-se a administração de um NOAC em vez de um AVK quando os NOAC
são contraindicados.
Considerar um INR alvo no parâmetro inferior dos valores alvo recomendados e maximizar o tempo da margem terapêutica (i.e. > 65%) quando o AVK é administrado.
O clopidogrel é o inibidor da P2Y12 preferencial.
Utilizar aspirina de baixa dose (≤ 100 mg diários).
Por rotina, utilizar os IBP.
ABC = Idade, Biomarcadores, História clínica; AVK = antagonista da vitamina K; CHA2DS2-VASc = Insuficiência
cardíaca congestiva, Hipertensão, Idade ≥ 75 (2 pontos), Diabetes mellitus, Acidente vascular cerebral ou Acidente
isquémico transitório anteriores ou tromboembolismo (2 pontos), Doença vascular, Idade entre 65 e 74 anos, Género; HAS-BLED = Hipertensão, Alteração das funções renal/hepática, Acidente vascular cerebral, História ou predisposição para hemorragia, Labilidade do INR, Idosos, Fármacos/álcool em concomitância; IBP = inibidor da bomba de prótões; INR = international normalized ratio; NOAC = anticoagulante oral não dependente da vitamina K.

Tabela 9 Fatores de alto risco para eventos isquémicos
• Trombose de stent prévia sob terapêutica antiagregante plaquetária
• Implantação de stent na última artéria coronária patente
• Doença multivaso difusa sobretudo nos doentes diabéticos
• Doença renal crónica (i.e. depuração da creatinina < 60 mL/min)
• Pelo menos, três stents implantados
• Pelo menos, três lesões tratadas
• Bifurcação com dois stents implantados
• Comprimento total do stent > 60 mm
• Tratamento de uma oclusão crónica total
• História de STEMI
STEMI = enfarte do miocárdio com elevação do segmento ST.
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Tabela 10 Doente com perfil desfavorável para uma combinação de um anticoagulante oral com terapêutica antiagregante plaquetária
• Curta esperança de vida
• Malignidade em curso
• Má adesão espectável
• Estado mental pobre
• Insuficiência renal na fase terminal
• Idade avançada
• Hemorragia major prévia/acidente vascular cerebral prévio com hemorragia
• Alcoolismo crónico
• Anemia
• Hemorragia clinicamente significativa sob terapêutica antitrombótica dupla

18. Relação volume-resultado para os procedimentos
de revascularização
A experiência do cirurgião fixa os resultados, especialmente nas situações críticas
complexas. A experiência acrescida de toda uma equipa hospitalar constituída por
pessoal de apoio na sala de operações ou no laboratório de cateterismos e os responsáveis pelos cuidados pós operatórios estão associados a resultados favoráveis.
As tabelas seguintes fornecem recomendações para a formação, capacidade e competência do executante/instituição na CABG e na ICP.
Recomendações para o volume de trabalho do executante/instituição na revascularização do miocárdio
Recomendações

Classea Nívelb

CABG
Considera-se que a CABG deva ser efetuada em instituições com um
volume institucional anual de pelo menos 200 casos por ano.

IIa

C

ICP
Considera-se que a ICP deva ser realizada por operadores com experiência com um volume anual de pelo menos 75 procedimentos em
instituições que realizem no mínimo 400 ICP por ano num serviço estabelecido de 24 horas/7 dias para o tratamento de doentes com SCA.

IIa

C
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Recomendações para o volume de trabalho do executante/instituição na revascularização do miocárdio (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

ICP
Considera-se que a ICP em doentes com DACE deva ser realizada por operadores com experiência e com um volume anual de pelo menos 75 procedimentos em instituições que realizam no mínimo 200 ICP por ano.

IIa

C

Considera-se que as instituições que registem um volume anual inferior a 400
ICP devam estabelecer redes de colaboração com instituições com um volume elevado de procedimentos (> 400 ICP por ano) através de protocolos escritos partilhados e de intercâmbio entre os operadores e o pessoal de apoio.

IIa

C

Considera-se que a ICP do tronco comum deva ser efetuada por operadores experientes com um volume anual de procedimentos de pelo menos 25 ICP ao TC por ano.

IIa

C

Considera-se que os procedimentos relacionados com ICP não urgentes
e de alto risco - tais como doença do tronco comum, artéria coronária
remanescente simples e oclusões crónicas totais complexas – devam ser
apenas realizados por operadores com a devida experiência em centros
com acesso a suporte circulatório e a tratamento em cuidados intensivos.

IIa

C

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; DACE = doença arterial coronária estável;
ICP = intervenção coronária percutânea; SCA = síndromes coronárias agudas; aClasse de recomendação.
b
Nível de evidência.

Recomendações para o treino dos procedimentos de revascularização do miocárdio
Recomendações

Classea

Nívelb

Treinar a CABG
Recomenda-se que os médicos em formação em cirurgia cardíaca e em
cardiologia de intervenção sigam um programa baseado na aquisição de
competências com avaliação regular da sua progressão.

I

C

Deve considerar-se que os médicos em formação em cirurgia cardíaca
efetuem pelo menos 200 CABG sob supervisão antes de se tornarem
independentes.

IIa

C

IIa

C

Treinar a ICP
Deve considerar-se que os médicos em formação em cardiologia de intervenção efetuem pelo menos 200 ICP como primeiro operador, sendo um
terço dos procedimentos de ICP efetuados num serviço de urgência ou com
doentes com SCA sob supervisão, antes de se tornarem independentes.
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Recomendações para o treino dos procedimentos de revascularização do miocárdio (continuação)
Recomendações

Classea Nívelb

Treinar a ICP
Considera-se que os médicos em formação em cardiologia de intervenção devem completar um treino formal de acordo com um curriculum de
1-2 anos em instituições com um volume de 800 ICP por ano e um serviço
estabelecido de 24 horas/7dias para o tratamento de doentes com SCA.

IIa

C

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea; SCA = síndrome coronária aguda.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

Recomendações para o registo, monitorização e comparação dos resultados
Recomendações

Classea

Nívelb

Recomenda-se que as medidas específicas de desempenho de qualidade na CABG sejam adotadas a nível nacional para permitir a monitorização e a comparação dos resultados.

I

C

Recomenda-se que as sociedades nacionais estabeleçam bases de
dados nacionais sobre a prática e os resultados da CABG.

I

C

Recomenda-se que os hospitais informem as sociedades nacionais
sobre os dados dos resultados da CABG.

I

C

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.

19. Terapêutica médica, prevenção secundária
e estratégias de seguimento
A prevenção secundária e a reabilitação cardíaca constituem uma parte integrante do
tratamento após a revascularização uma vez que tais medidas reduzem a morbilidade e
a mortalidade futuras com boa relação custo-efetividade (ou de modo custo eficaz) e podem além disso melhorar os sintomas. As recomendações específicas para uma terapêutica médica a longo prazo, para prevenções secundárias e para programas de reabilitação
cardíaca são fornecidas em documentos de recomendações especificamente dedicados
a essas recomendações. A recidiva dos sintomas ou a isquemia devida a progressão da
doença ou a reestenose após a revascularização do miocárdio merecem atenção.
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As recomendações para as estratégias seguimento e tratamento de doentes após a
revascularização do miocárdio são indicadas na tabela seguinte.
Recomendações para o seguimento e tratamento de doentes após a revascularização do miocárdio
Recomendações

Classea Nívelb

Após a CABG e a ICP efetuadas no caso de EAM, é recomendada a participação num programa de reabilitação cardíaca para melhorar os resultados do doente.

I

A

Recomenda-se que medidas de prevenção secundária, incluindo a terapêutica médica e as alterações do estilo de vida, sejam iniciadas e
reforçadas após a revascularização do miocárdio.

I

A

Recomenda-se que os doentes sejam reavaliados após a revascularização do miocárdio (e.g. aos 3 meses após o evento e no mínimo anualmente) de modo a reavaliar os sintomas e a adesão às medidas de prevenção secundária e a reforçar a terapêutica médica e as alterações do
estilo de vida, quando adequado.

I

C

É recomendada a angiografia coronária em doentes com situações de
risco intermédio a altoc, detetadas nos testes de sobrecarga.

I

C

Deve ser considerado um teste imagiológico de sobrecarga em doentes com revascularização anterior em vez de ECG com prova de esforço em tapete rolante.

IIa

B

A vigilância através de teste de sobrecarga imagiológico não invasivo
pode ser considerada nos subconjuntos de doentes de alto risco 6 meses após a revascularização.

IIb

C

Após a ICP de alto risco (i.e. estenose do tronco comum não protegida)
pode ser considerada uma angiografia de controlo tardia (3 – 12 meses),
independentemente dos sintomas.

IIb

C

Por rotina, pode ser considerado um teste de sobrecarga imagiológico
não invasivo 1 ano após a ICP e > 5 anos após a CABG.

IIb

C

Doentes sintomáticos

Doentes assintomáticos

CABG = cirurgia de revascularização do miocárdio; EAM = enfarte agudo do miocárdio; ICP = intervenção
coronária percutânea; TC = tronco comum.
a
Classe de recomendação.
b
Nível de evidência.
c
As situações de risco intermédio ou elevado, segundo os testes de esforço imagiológico, são a isquemia
com baixa carga de trabalho na prova de esforço em tapete rolante, isquemia de início precoce na prova
de esforço farmacológica, alterações da contractilidade segmentar induzíveis ou defeito de perfusão reversível em ≥ 10% do miocárdio VE.
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Figura 10 Algoritmo para os fármacos antitrombóticos em doentes sub
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DCB = balão revestido; HNF = heparina não fraccionada; ICP = intervenção coronária percutânea; PRECISE-DAPT = PREdicting bleeding Complications In patients undergoing Stent implantation and subsEquent Dual Anti Platelet Therapy;
SCA-NSTE = síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST; STEMI = enfarte do miocárdio com elevação do
segmento ST; TAPD = terapêutica antiagregante plaquetária dupla.
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Os códigos das cores referem-se às Classes de Recomendações da ESC (verde = Classe I, amarelo = Classe IIa, cor de laranja
= Classe IIb). 1Após a ICP com DCB, deve ser considerada a TAPD a 6 meses (Classe IIa). 2Clopidogrel se o doente não for
indicado para terapêutica com prasugrel ou ticagrelor ou se estiver num contexto de TAPD com de-esqueletonização (Classe
IIb). 3Clopidogrel ou prasugrel se o doente não for indicado para uma terapêutica com ticagrelor.
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(Para informação sobre os scores, consultar a Tabela 4 Suplementar) O alto risco de hemorragia é considerado
como um risco acrescido de hemorragia espontânea durante a TAPD (e.g. PRECISE-DAPT - score ≥ 25).
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