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Intervenção percutânea versus cirurgia de coronária nos Estados Unidos em pacientes com diabetes. 

Percutaneous Coronary Intervention Versus Coronary Bypass Surgery in     United States Veterans With 

Diabetes.  J Am Coll Cardiol 2013;61:808–16 
 

Estudo realizado com o intuito de determinar a estratégia ótima para a revascularização do miocárdio em 
pacientes com diabetes e doença coronária grave. O estudo discute que a melhor estratégia para estes 
pacientes nunca foi testada com um estudo randomizado utilizando exclusivamente stent farmacológico 
comparando com cirurgia em pacientes com diabetes e doença coronária grave.  
 

É um estudo prospectivo, multicêntrico onde 198 pacientes com diabetes e doença coronária grave foram 
selecionados para cirurgia (n=97) ou angioplastia com stent farmacológico (n=101) e seguidos por dois anos. 
O desfecho primário foi infarto não fatal e óbito. O desfecho secundário foi definido como todas as causas 
de óbito, infarto não fatal e acidente vascular cerebral. 
 

O estudo não foi completado pela dificuldade de inserir pacientes. Apesar disto o que se observou foi que 
após dois anos de seguimento a mortalidade por todas as causas era maior no grupo com angioplastia (21% 
vs. 5%) e infarto não fatal de 15% para a cirurgia e 6% para a angioplastia.  
Apesar das limitações do estudo pelos problemas de inserir pacientes, podemos observar que a cirurgia tem 
potencial benefício neste grupo de pacientes.  

 
Curva de sobrevivência para todas as causas de óbito demonstrando melhor sobrevida no grupo submetido 
a cirurgia. 
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Manejo da insuficiência moderada no momento da cirurgia de troca aórtica.  

 
Management of moderate secondary mitral regurgitation at the time of aortic valve surgery. Eur J 

Cardiothorac Surg (2013) 44 (1): 32-40. doi: 10.1093/ejcts/ezs676 

 

Este interessante trabalho feito pelo Prof. Manuel Antunes enfoca problema comum de intervir ou não na 
insuficiência mitral moderada em pacientes referidos para a troca aórtica. 
 

Para responder esta pergunta foram estudados 3339 pacientes operados para troca valvar aórtica entre 
1999 e 2009 e destes 255 apresentavam insuficiência mitral moderada. Estes pacientes foram divididos em 
dois grupos: com cirurgia concomitante da valva mitral (grupo A, n=94) e sem qualquer procedimento na 
mitral (grupo B, n=161). O seguimento foi de 12 anos e fatores como idade, sexo, classe funcional e função 
ventricular foram controlados estatisticamente.  
 

Os achados foram que a idade média destes pacientes era de 67 anos, com predomínio de homens (64%). O 
grupo B (sem cirurgia na mitral) eram um pouco mais velho e com maior incidência de coronariopatia, 
hipertensão e calcificação mitral. O grupo B também apresentou melhor fração de ejeção no pós operatório, 
maior gradiente transvalvar aórtico e menor ocorrência de insuficiência mitral no pós operatório. Somente 2 
pacientes nesta coorte necessitaram serem reoperados por insuficiência mitral durante o seguimento. A 
mortalidade após 30 dias da cirurgia foi de 0,3%. Não se observou diferenças no seguimento a longo prazo.  
 

Os autores concluem que a insuficiência mitral melhora após a troca da valva aórtica mesmo sem qualquer 
procedimento na mitral. A cirurgia concomitante na mitral melhorou a insuficiência mitral, mas não 
impactou a sobrevida a longo prazo. Entretanto, os pacientes que mantém a insuficiência mitral no pós 
operatório tem maior mortalidade e quanto maior o gradiente transvalvar aórtico maior a chance da 
insuficiência mitral ficar mantida. 
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Os pacientes com insuficiência mitral apresentaram sobrevida semelhante com a cirurgia na valva mitral 
concomitante (grupo A) comparado ao sem cirurgia na mitral (grupo B) 

 
 
Os pacientes que mantiveram a insuficiência mitral logo após a cirurgia apresentaram menor chance de 
sobrevivência. 
 
Uso da artéria torácica interna bilateral e risco para infecção de esterno: evidências a partir de estudos 

observacionais 

Bilateral Internal Mammary Artery Grafting and Risk of Sternal Wound Infection: Evidence From 

Observational Studies.  

Ann Thorac Surg 2013;95:1938-1945. doi:10.1016/j.athoracsur.2012.12.038 

A maior sobrevida no uso das artérias mamárias bilateral está bem estabelecido. Entretanto, esta meta 
análise tenta avaliar se a retirada bilateral das mamárias aumenta ou não o risco de infecção comparado a 
retirada apenas da mamária esquerda.  
 

 

Os autores fizeram uma extensa procura na literatura e conseguiram identificar 4.701 artigos e após vários 
critérios conseguiram 32 estudos bem feitos. Nestes 32 artigos observou-se que há aumento do risco de 
infecção quando as duas mamárias são retiradas (RR 0,62 com intervalo de confiança de 0,55 a 0,71) quando 
comparadas a retirada de apenas uma mamária. Outros fatores de risco foram pacientes idosos e diabetes. A 
retirada esqueletizada parece diminuir a chance de infecção, mas não houve diferença estatística.  
 

Os autores concluem que há aumento na infecção de esterno quando se retira duas mamárias e o  grupo de 
maior risco são os idosos e pacientes diabéticos.  
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Reoperação tricúspide após cirurgia valvar reumática no lado esquerdo do coração. 

Tricuspid Reoperation After Left-Sided Rheumatic Valve Operations. Ann Thorac Surg 2013;95:2007-2013. 

doi:10.1016/j.athoracsur.2013.03.007 

A insuficiência tricúspide tardia após cirurgia valvar é um problema cada vez mais comentado na literatura. 
Este estudo avaliou a insuficiência tricúspide após cirurgia no lado esquerdo do coração em pacientes com 
febre reumática. 
 

Foram avaliados 106 pacientes com cirurgia prévia do lado esquerdo do coração com procedimentos na 
valva tricúspide (53 trocas e 53 reparos). O seguimento foi de 62 meses. Os autores observaram que a 
mortalidade precoce foi de 1.9%. Não houve diferença na mortalidade tardia quando comparados os 
pacientes com troca vs. reparo da valva tricúspide. Em uma análise de regressão de Cox os fatores: idade 
avançada, anemia e fração de ejeção no lado esquerdo menor que 40% foram preditores de maior 
mortalidade. O gradiente transprotético aórtico esteve relacionado ao grau de insuficiência tricúspide 
quando esta foi reparado. 
 

Os autores concluem que os procedimentos na valva tricúspide são de baixa mortalidade e com bons 
resultados clínicos. Para melhora dos resultados clínicos a indicação de reintervir na valva triscúpide deve ser 
precoce. 

 
 
A sobrevida é semelhante nos pacientes submetidos a plastia ou troca da valva tricúspide.  
 

Fazer a cirurgia de revascularização sem CEC pode comprometer a sobrevida tardia em pacientes idosos.  
Performing Coronary Artery Bypass Grafting Off-Pump May Compromise Long-Term Survival in a Veteran 

Population 
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Ann Thorac Surg 2013;95:1952-1960. doi:10.1016/j.athoracsur.2013.02.064 

Os autores referem que há pouca informação sobre os resultados da cirurgia de revascularização sem CEC à 
longo prazo. Para avaliar isto foram estudados 65.097 pacientes que foram operados de coronária 
isoladamente de 1997 a 2011. O desfecho primário foi óbito. Após ajustes foram comparados 8.911 
pacientes operados com CEC contra 26.733 sem CEC.  
 

Interessantemente, os autores observaram que após 1 ano de seguimento a mortalidade era semelhante 
entre os grupos, bem como após 3 anos de seguimento. Contudo, após 5 anos de seguimento a mortalidade 
foi maior no grupo operado sem CEC (14,47% vs. 13,45, RR 1,08) e aos 10 anos também foi maior (25,18% vs. 
23,57%, RR 1,07).  No geral a mortalidade foi maior no grupo sem CEC com HR de 1,06 (P=0,04).  
Os autores concluem que a cirurgia sem CEC pode estar associada a menor sobrevida a longo prazo.  
 
Resultados nacionais na dissecção aguda da aorta: Influencia do cirurgião e o volume de cirurgias na 

mortalidade operatória. 

National Outcomes in Acute Aortic Dissection: Influence of Surgeon and Institutional Volume on Operative 

Mortality 

Ann Thorac Surg 2013;95:1563-1569. doi:10.1016/j.athoracsur.2013.02.039 

 
Esta doença ainda tem alta mortalidade, este estudo foi feito para avaliar se a instituição e o número de 
casos operados pode influenciar no resultado. 
 

Foram avaliados 5.184 pacientes  (idade média 60 anos) com dissecção aguda da aorta no período de 2003 a 
2008. Foram estes pacientes ajustados para os fatores de risco e comparados. 
 

A mortalidade geral foi de 21,6%. Observou-se que o cirurgião que opera apenas uma dissecção por ano tem 
mortalidade de 27,5% , enquanto o que opera mais de 5 por ano tem mortalidade de 17% (OR 1,78; 
P<0,001). O mesmo foi observado para o volume que a instituição opera por ano. Os hospitais com menos 
de 3 casos por ano apresentaram mortalidade de 27,4% e os que operaram mais de 13 por ano tinham uma 
mortalidade de 16,4% (p<0,001). 
 

Os autores concluem que esta cirurgia em hospitais que não a fazem muito ou cirurgiões que não tem 
grande experiência pode dobrar a mortalidade.  
 

Sobrevida a longo prazo de pacientes com radiação no tórax submetidos a cirurgia cardiac: estudo de 

coorte  

Long-Term Survival of Patients With Radiation Heart Disease Undergoing Cardiac Surgery: A Cohort Study 

Circulation. 2013; 127: 1476-1484 doi: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.113.001435 
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Pacientes que foram submetidos a radioterapia no tórax quando necessitam de cirurgia cardiotorácica 
podem ter maior mortalidade comparados a pacientes sem radioterapia prévia. 
Para testar esta pergunta, os autores avaliaram 173 pacientes com radiação prévia contra 305  pacientes 
sem radiação prévia. A grande maioria dos pacientes que foram submetidos a radiação no tórax era porque 
apresentavam neoplasia de mama ou linfoma de Hodgkin. O tempo médio da radiação foi de 18 anos antes 
da cirurgia. Doença coronária foi mais frequente nos pacientes com radioterapia prévia. Após a cirurgia 
torácica o grupo que tinha radioterapia apresentou menor sobrevida após 8 anos de seguimento (28% vs. 
55% P<0,001).  
 

Os autores concluem que a radioterapia torácica prévia aumenta a mortalidade no seguimento de longo 
prazo. 
 

Vinte e cinco anos de uso de múltiplos enxertos de artéria torácica interna para revascularização. 

Twenty-five-year outcomes after multiple internal thoracic artery bypass 

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume 145, Issue 4 , Pages 970-975, April 2013 
 
O uso de múltiplas artérias torácicas internas é ainda controverso. Este estudo avalia a experiência de um 
único centro.  
 

Foram estudados 19.482 pacientes com múltiplos enxertos de 1984 a 2009. Foram avaliados dados 
perioperatórios e durante o seguimento. Foram definidos três grupos: sem uso da torácica interna (9% dos 
pacientes), uso de uma artéria torácica (87% dos pacientes) e duas mamárias (4%). Foram comparados os 
grupos com regressão de Cox. 
 

Os autores observaram que a idade média foi de 66, 64 e 59 anos para os respectivos grupos: sem uso da 
artéria torácica, uso de uma artéria torácica e duas artérias torácicas respectivamente. Os autores 
observaram ainda que a ocorrência de insuficiência cardíaca foi de 22%, 18% e 13% comparando os grupos 
sem uso da artéria torácica, uso de uma e duas artérias torácicas respectivamente. O desfecho composto 
também mostrou maiores benefícios do uso de duas sobre uma artéria torácica. 
 

Os autores concluem que o uso de artérias torácicas tem grandes benefícios, sendo que o uso das duas 
artérias torácicas aumenta mais ainda este benefício. O estudo sugere que devemos usar sempre duas 
artérias torácicas, mas não avalia as complicações do uso em subgrupos de pacientes de risco.   
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Curva da sobrevida demonstrando menor probabilidade de sobrevida no grupo submetido a cirurgia sem 
CEC.  
 


