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RReessuummoo  
 

Rocha BC. Remodelamento tardio da artéria torácica interna bilateral na 
revascularização do miocárdio: influência do leito coronariano esquerdo 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2006. 
82 p. 
 
O enxerto de artéria torácica interna tem demonstrado capacidade de 
remodelamento devido a interação com o leito arterial coronariano. O 
objetivo deste estudo foi analisar a influência dos fatores clínicos e 
angiográficos no remodelamento dos enxertos, definido como variação no 
calibre vascular. Casuística e métodos: No período entre 1983 e 1999, 356 
pacientes realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio utilizando a 
artéria torácica interna esquerda para o ramo interventricular anterior e a 
artéria torácica interna direita para um ramo da circunflexa. Trinta e dois 
pacientes foram submetidos a cineangiocoronariografia pós-operatória, a 
qual foi posteriormente analisada com o aplicativo CASS II®. Este estudo 
observacional apresentou acompanhamento médio de 42 meses(6-204 
meses). As variáveis angiográficas analisadas foram os diâmetros proximal e 
distal dos enxertos arteriais (variável dependente), área coronariana, 
pontuação de fluxo TIMI, diâmetro de estenose proximal, fluxo dominante 
distal e ramos patentes. Fatores de risco cardiovascular também foram 
incluídos. Resultados: O modelo de regressão linear múltiplo demonstrou 
um R2ajustado=0,69 (p=0,0001) para o modelo a direita e R2ajustado=0,46 
(p=0,002) para a esquerda. Os enxertos apresentaram diâmetros proximal e 
distal de 2,67mm ±0,085 e 2,232mm ±0,085 à esquerda; 2,458mm ±0,088 e 
2,010mm ± 0,091 (média±EP) à direita, respectivamente (p>0,05). Nenhuma 
variável clínica obteve correlação significante estatisticamente. A área 
coronariana apresentou coeficiente de ß=0,42 (0,14-0,6/IC-95%) e diâmetro 
de estenose proximal de 0,55 (0,40-0,65/IC-95%) para o remodelamento do 
lado direito. A área coronariana demonstrou coeficiente de ß=0,54 (0,3-
0,68/IC-95%) para o remodelamento do lado esquerdo. Conclusões: A 
artéria torácica interna não demonstrou diferença de calibre em relação a 
lateralidade (esquerda vs direita). O diâmetro de estenose proximal da 
artéria coronária revascularizada demonstrou correlação positiva com o 
remodelamento dos enxertos do lado direito. A área da artéria coronária 
revascularizada foi a única variável de influência para o remodelamento 
bilateral dos enxertos. 
 
Descritores: Artérias Torácicas; Revascularização Miocárdica; Anastomose 
Mamário-Coronário; Cineangiografia. 
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Rocha BC. Late remodeling of bilateral internal thoracic artery in coronary 
artery bypass graft surgery: influence of left coronary bed  [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 82 p. 
 

Internal thoracic artery grafts has demonstrated capacity for remodeling due 
to interaction with the coronary artery bed. The goal was to analysis the 
influence of clinical and angiographic factors in this remodeling as defined as 
grafts caliber variation. Methods: In a period from 1983 to 1999, 356 patients 
underwent to coronary artery bypass surgery using the left internal thoracic 
artery anastomosed to interventricular anterior branch and the right internal 
thoracic artery to circumflex branches. Thirty two patients were submitted to 
postoperative coronary angiography which was further analysed by CASS II® 
software. The mean follow-up of this observational study was 42 months(6-
204 months). Angiographic variables analyzed was proximal and distal 
diameters of arterial grafts(dependent variable), coronary area, TIMI flow 
grade, proximal stenosis diameter, dominant distal flow and patent branches. 
Cardiovascular risk factors were included  indeed. Results: The multiple 
regression model demonstrated R2adjusted=0.69 (p=0.0001) for right side 
and R2adjusted=0.46 (p=0.002) for left side. The grafts presented proximal 
and distal diameters of 2.67mm ±0.085 and 2.232mm ±0.085 from left side; 
2.458mm ±0.088 and 2.010mm ±0.091 (mean±SE) from right side 
respectively (p>0,05). None of the clinical variables had statistical significant 
correlation. The coronary area presented as a ß coefficient=0.42 
(0.14-0.6/CI-95%) and proximal stenosis diameter of 0.55 (0.40-0.65/CI-95%) 
for right side remodeling. The coronary area shown a ß coefficient=0.54 (0.3-
0.68/CI-95%) for left side remodeling.  Conclusions: The internal thoracic 
artery did not demonstrate difference in caliber about its laterality (left vs 
right). The proximal stenosis degree of the bypassed coronary artery 
demonstrated positive correlation with remodeling for the right side grafts. 
Bilateral grafts remodeling was only explained by positive correlation with the 
bypassed coronary area. 
 

Key words: Thoracic Arteries; Coronary Artery Bypass Surgery; Internal 
Mammary-Coronary Artery Anastomosis; Coronary Angiography  
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1.1  Anatomia da Artéria Torácica Interna  

A Artéria Torácica Interna (ATI) foi denominada, inicialmente, de 

Artéria Mamária Interna pela Nômina Anatômica da Basiléia em 1895. O 

termo contemporâneo foi sugerido e modificado pela Nômina Anatômica de 

Paris em 1955.  A tradução para o português ocorreu no Brasil, em 1997, por 

uma comissão do Federative Committee on the Anatomical Terminology 

(FCAT)1. 

As ATIs localizam-se bilateralmente sob a fáscia endotorácica e o 

músculo transverso do tórax. Têm o trajeto paralelo ao esterno, terminando 

entre o quinto e sétimo espaços intercostais. No terço proximal, emitem os 

ramos costal-lateral e, no terço distal, os ramos músculo-frênico, epigástrica 

superior e diafragmático. Os ramos colaterais parietais (intercostais 

anteriores, esternais e perfurantes) irrigam o esterno2,3. 

A Artéria Torácica Interna Esquerda (ATIE) e Direita (ATID), conforme 

estudo anatômico em cem cadáveres humanos, é ramo, respectivamente, da 

artéria subclávia em 70% e 95% e de um tronco comum em 30% e 5% dos 

casos4. Neste estudo, o comprimento médio da ATIE foi de 20,7 cm ± 2,1 e 

variando de 16,2 a 26 cm, enquanto o da ATID foi de 20,1 cm ±2,0 e 
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variando de 15,1 a 25,1 cm (p<0,01). Em outra casuística, com 63 cadáveres 

humanos, a ATIE apresentou comprimento médio de 18,08 cm ± 0,6 e a 

ATID, de 18,05 cm ±0,6 (p>0,05) 5. 

O diâmetro luminal, ou calibre interno, também pode ser avaliado em 

peça anatômica, a exemplo da ATID, que apresentou diâmetro proximal de 

3,24 mm ±0,5 e distal de 2,33 mm ±0,6, enquanto a ATIE apresentou 

medidas de 3,05 mm ±0,4 e 1,92 mm ±0,2, respectivamente (p<0,05). 

A mensuração in vivo realizada por ultra-sonografia transtorácica 

limita-se ao terço proximal das ATIs. Em amostra de 171 pacientes, em pré-

operatório para Revascularização Cirúrgica do Miocárdio (RM), o diâmetro 

luminal proximal da ATIE foi de 2,7 mm ±0,5 e o da ATID, de 2,7mm ±0,6 

(p>0,05)6. 

As biópsias a fresco de ATIE coletadas no intra-operatório de RM 

demonstraram diâmetro luminal proximal de 2,76mm ±1,16, 2,35mm ±0,12 

no terço médio e de 1,85mm ±0,08 no terço distal (p<0,0001)7.  

As medidas angiográficas correlacionam-se diretamente com o 

diâmetro luminal. No pós-operatório de RM, em amostra de 147 pacientes 

avaliados por cineangiocoronariografia (CATE), o diâmetro luminal médio da 

ATIE foi de 2,0mm ±0,7 e o da ATID, de 1,9mm ±0,6 (p=0,06)8.  
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1.2 Enxertos Venosos e Arteriais Autógenos em RM  

Em RM, utiliza-se principalmente enxerto autólogo de origem arterial 

ou venosa. O acompanhamento tardio propicia a comparação de patência 

entre os diferentes tipos de enxerto. Em estudo tipo coorte com 99 pacientes  

submetidos a RM, com acompanhamento médio de 11 anos, verificou-se, 

através de estudos angiográficos seriados apresentaram o índice de 

patência para ATI de 88% (81-95%-IC95%) e de 61%(45-76%-IC95%) para 

veia safena9. Campeu et al.10, em estudo que observaram 82 pacientes 

operados de RM com enxerto de veia safena, com acompanhamento médio 

de 12 anos, constataram uma patência acumulada de 63%. Ura et al.11 

observaram, ao longo de uma década, um índice de patência acumulada de 

enxerto da ATI in situ de 95% (92-97%-IC95%). Em estudo prospectivo 

aleatorizado para tratamento com RM com veia safena ou ATIE, 

demonstraram, em dez anos, diferença de mortalidade (p<0,05), teste de 

esforço (p<0,05) e patência de 76% e 94% respectivamente12. A evidência 

de maior percentual de patência a longo prazo e menores incidências de 

eventos adversos contribuíram com a significativa utilização de ATI em RM. 

Zehr et al.13 em série histórica entre dois grupos operados de RM nas 

décadas de 70 e 80, observaram aumento na utilização da ATIE de 4% para 

57%. 
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1.3 A era da ATIE 

A partir de 1968, Zerbini et al.14 introduziram no Brasil a utilização das 

ATIs através de implante indireto pela técnica de Vineberg15. A RM direta 

com a utilização da ATIE para o Ramo Interventricular Anterior (RIVA) foi 

inicialmente descrita por Kolessov et al.16. Esta técnica foi difundida e 

padronizada por Green et al.17. 

 

1.4 O Impacto do enxerto de ATIE 

O estudo CASS (Coronary Artery Surgery Study) demonstrou que a 

RM com a ATI esquerda para o RIVA foi um fator isolado e preditivo nos 

índices de reoperação (p<0,001), infarto agudo do miocárdio (IAM) e 

mortalidade (p<0,04), em acompanhamento médio de vinte anos18-20.  

A ATI contribuiu com importante impacto nos ensaios clínicos 

aleatorizados sobre RM, em comparação com os procedimentos 

percutâneos de angioplastia. Hueb et al.21, em ensaio clínico aleatorizado 

unicêntrico, MASS (The Medicine, Angioplasty, Surgery Study), 

determinaram em pacientes com doença aterosclerótica do coração (DAC) 

uniarterial, para um desfecho combinado (óbito, infarto agudo do miocárdio e 

angina refratária), uma incidência de 3% no grupo submetido a RM, 17% no 

grupo em tratamento medicamentoso e 24% para o grupo submetido a 

procedimento de angioplastia com balão (p<0,05). 
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Em ensaios clínicos com pacientes multiarteriais, como no estudo 

BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation), o índice de 

reintervenções foi de 54% para o grupo de angioplastia por balão e de 8% 

para o grupo de RM (p<0,001)22-26. O estudo RITA (Randomized Intervention 

Treatment of Angina) apresentou uma incidência de reintervenções de 11% 

para o grupo de RM e de 38% para o grupo de angioplastia com balão 

(p<0,001)27. Os estudos (ARTS, SoS) foram aleatorizados para tratamento 

cirúrgico e utilização de stent intracoronária28-31. Eles demonstraram que, em 

pacientes com DAC multiarterial, havia um resultado favorável para o grupo 

de RM em relação a intervalo livre de eventos e à mortalidade em subgrupos 

clínicos específicos.  

Outrossim, além da importante patência a longo prazo, a utilização da 

ATIE para o RIVA modificou o prognóstico, do grupo submetido a RM, 

contribuindo para uma melhor sobrevida cumulativa a longo prazo32,33. 

 

1.5 A era da Artéria Torácica Interna Direita 

Goetz et al.34 realizaram a primeira RM direta em humanos utilizando 

a  ATID anastomosada para a artéria coronária direita com anéis de tântalo. 

Puig et al.35, em 1984, propuseram a utilização da ATID in situ pelo seio 

transverso para os ramos da coronária circunflexa. Houve, a posteriori, uma 

série de casuísticas enfatizando as variações técnico-cirúrgicas: anastomose 

seqüencial, anastomoses em “y”, enxerto livre, esqueletização, etc36-41. No 

entanto, observou-se diferença de patência a longo prazo entre a ATIE e 
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ATID. Shah  et al.42 analisando a patência cumulativa, observaram que a 

ATID em relação a artéria radial apresentava razão de chances(RC) de 3,9 

(p=0,01), e RC de 4,4 (p=0,01) comparando-se com o enxerto de veia 

safena, em 5 anos de acompanhamento. Um dos fatores de maior relevância 

na patência dos enxertos correlacionava-se com a artéria coronária 

revascularizada.  

 

1.6 A era da Artéria Torácica Interna Bilateral 

A partir da década de 80, houve crescente interesse dos serviços de 

cirurgia cardiovascular pela utilização da Artéria Torácica Interna Bilateral 

(ATIB). Estudos de coorte demonstraram que a patência em períodos 

médios de 10 anos de acompanhamento variou entre 86-96% para ATID e 

89-98% para ATIE37-41. Lytle et al.38, numa coorte com 2001 pacientes 

submetidos a RM com ATIB e 8123 pacientes com apenas uma ATI, 

demonstraram que a sobrevida com apenas uma ATI foi de 92%, 79% e 

64% em cinco, dez e 15 anos respectivamente, e com a presença da ATIB 

foi de 94%, 84% e 67% (p=0,001). Buxton et al.43, numa série de 2826 

pacientes, observaram que a presença de ATI unilateral versus bilateral 

apresentava um risco relativo de 1,4 (1,1-1,8/IC95%) em relação à 

mortalidade. Contraditoriamente, Morris et al.44, numa casuística de 1064 

pacientes, não demonstraram impacto na sobrevida, no período médio de 

quatro anos, em relação ao uso da ATI unilateral e bilateral. 
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Na análise dos fatores relacionados com a patência da ATIB, a 

lateralidade do enxerto (ATIE ou ATID) e a artéria coronária receptora são 

variáveis importantes. Puig et al.45, numa coorte de 233 pacientes 

submetidos a RM com ATIB, acompanhamento médio de 62 meses e com 

40% de reestudo através de CATE, demonstraram uma patência a longo 

prazo de 96% para ATIE e de 92% para ATID. Notadamente, essa casuística 

foi de enxertos de ATIB para os ramos da artéria coronária esquerda. 

Segundo Chow et al.46, a patência a médio prazo da ATIB está relacionada 

com a artéria coronária receptora. O mesmo percentual de patência 

demonstrado com a ATIE ou ATID em anastomose para o RIVA foi de 90% 

(n=58/64). No entanto, quando a ATI revascularizava outra coronária, a 

patência diminuía para 79% (n=19/24). De modo especial, não observaram 

diferença na patência conforme a lateralidade dos enxertos (ATIE ou ATID). 

Schimidt et al.40 dividiram sua casuística de ATIB conforme a artéria 

coronária revascularizada com a ATID: grupo I- coronária direita e grupo II-

ramos da coronária esquerda. Em acompanhamento médio de seis anos 

observaram uma sobrevida actuarial de 89,2% para o grupo I e de 93,1% 

para o grupo II (p=0,02). Conseqüentemente, observaram diferença de 

impacto na mortalidade conforme a artéria coronária revascularizada com a 

ATID.  

Numa metanálise47 comparando o uso de uma ou duas ATIs em RM, 

foram incluídos, através de revisão sistemática, 15.962 pacientes 

procedentes de sete estudos de caráter observacional. Em relação ao 

desfecho mortalidade, apresentaram um Hazard-Ratio (HR) de 0,81 [0,7-
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0,94-IC95%] na direção da utilização de ATIB. Não obstante, a presença de 

ATIB apresentou-se como variável independente de impacto sobre o 

intervalo livre de eventos, desfechos cardiovasculares maiores e 

mortalidade. Analogicamente, outra metanálise incluindo uma amostra final 

de 16.362 pacientes apresentou um HR de 0,79 [0,66-0,91 IC95%] em 

relação à diferença de sobrevida, favorecendo o grupo com ATIB versus ATI 

isolada48.  

 

1.7 O Remodelamento de Enxertos Arteriais 

O enxerto, após a RM, passa a ser submetido ao padrão de fluxo 

diastólico coronoariano. As forças de cisalhamento atuam sobre o endotélio 

vascular49-56. Postula-se que haja mecanismos de “transdução” às respostas 

eletrofisiológicas e biomecânicas, propiciando a expressão gênica das 

células endoteliais57-63. As forças de cisalhamento modulam os componentes 

celulares e humorais do enxerto. Essa resposta é determinada em dyn.cm-2, 

resultante da fórmula ז= 4µQ/r.π3 (µ é a constante de viscosidade sanguínea, 

Q é o fluxo em ml/s e r é o raio ou diâmetro luminal). Com a alteração nas 

forças de cisalhamento sobre o endotélio arterial, o enxerto modifica 

cronicamente sua estrutura e calibre: fenômeno denominado 

Remodelamento Arterial.  

O comportamento do enxerto numa situação de mudança de fluxo e 

de força de cisalhamento propicia ao vaso aumentar ou diminuir seu raio 

para adaptar-se à nova condição. Gibbons et al.64 descrevem o 
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“remodelamento vascular” como um fenômeno presente nas artérias 

sistêmicas e coronárias, sencudário a aterosclerose. Barner et al.65 

associaram medidas de força de cisalhamento entre 15 e 20 dyn/cm-2 como 

suficientes para estimularem uma resposta de remodelamento arterial 

“positivo” nos enxertos de artéria radial e ATI em RM.  

Dessa forma, o enxerto submetido cronicamente a uma modificação 

no padrão de fluxo consegue suprir adequadamente as altas demandas de 

oxigênio do miocárdio. O remodelamento de sua citoarquitetura propicia ao 

enxerto aumentar a vazão sanguínea66-68. Para a mensuração do 

remodelamento arterial, a quantificação dos diâmetros luminais através de 

métodos de imagem é fundamental. 

 

1.8 Patência e Remodelamento da ATI 

Os fatores relacionados com a patência do enxerto de ATI foram: 

presença de fluxo competitivo pelo leito coronariano nativo, qualidade do 

leito coronariano, presença de ramos acessórios calibrosos produzindo 

roubo de fluxo, dislipidemia(DLP), diabetes mellitus(DM), hipertensão arterial 

sitêmica(HAS), progressão da doença aterosclerótica do coração(DAC) e 

problemas de técnica cirúrgica69-75. Notadamente, esses mesmos fatores 

correlacionados com a patência foram analisados quanto à causalidade com 

o fenômeno de remodelamento das ATIs. 

Em casuística de 2121 enxertos de ATI foram observados os 

seguintes fatores de risco para oclusão: diâmetro de estenose da artéria 
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coronária revascularizada (p<0,0001),  revascularização de coronárias que 

não o RIVA (p<0,0001), sexo feminino (p=0,0003), RM realizada no início da 

casuística (p=0,01), presença da ATID (p<0,0001) e tabagismo (p<0,0001)76. 

Na década de 80, relatos de série apontavam a presença de ramos 

colaterais da ATI (costal-lateral, intercostal, pericárdio-frênico) patentes 

como determinantes pelo fenômeno de “roubo de fluxo” 69. Hartz et al.70 

descreveram um caso em que a presença de ramo intercostal calibroso, 

documentado através de medida reserva de fluxo coronariano, apresentava 

o fenômeno de “roubo de fluxo”, posteriormente resolvido com embolização 

via percutânea. Kern et al.71 fizeram uma revisão dos relatos de caso e de 

série sobre ramos acessórios patentes no pós-operatório de RM. No período 

entre 1981 e 1998, foram selecionados 14 relatos totalizando 26 pacientes. 

A presença de angina foi o sintoma mais incidente e o tratamento dos ramos 

patentes foram realizados por oclusão via percutânea ou através de 

reoperação.  

Com a expansão da utilização, nos laboratórios de hemodinâmica, do 

cateter-Doppler, passaram a investigar a predominância de fluxo 

sistólico/sistêmico ou diastólico/coronariano pelos enxertos utilizando 

fármaco-indução com vasodilatadores77-81. Em um ensaio-clínico, 

relacionaram a técnica de RM minimamente invasiva, na qual a ATI é 

dissecada sem “ligadura” de todos os ramos acessórios, com o fenômeno de 

“roubo de fluxo” 82. Com o auxílio de medidas de reserva de fluxo 

coronariano através da ATI esquerda, demonstraram que as velocidades de 
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fluxo em repouso e hiperemia máxima induzida não se alteravam na 

presença de ramos acessórios patentes. 

Outro fator importante na patência da ATI é a competição de fluxo 

pelo leito coronariano nativo. Esse fenômeno foi conhecido como “atrofia de 

desuso” ou string sign, nos enxertos arteriais, ao estudo com CATE. Apesar 

das evidências clínicas em humanos, Lust et al.83 em estudo com cães, 

analisaram o fluxo da anastomose da ATI esquerda para a artéria circunflexa 

e demonstraram, após oito semanas, que o fluxo foi de 10,9 ml/min ±7,8 

(média±DP) no pré-operatório para 11,5 ml/min ±4,4 (média±DP)(p>0,05) no 

pós-operatório. Nesse estudo havia, inicialmente, a presença de leito 

coronariano nativo sem estenose. Notadamente, após promover estenose na 

artéria circunflexa, o enxerto de ATI aumentou o fluxo e o diâmentro luminal. 

Spence et al.84, também em estudo experimental, demonstraram correlação 

importante (r=0,96) entre o fluxo pela ATI esquerda e o diâmetro de 

estenose progressivo do ramo circunflexo revascularizado. 

Nasu et al.85 observaram em pacientes no pós-operatório de RM que 

havia importante correlação entre o diâmetro de estenose proximal do RIVA 

e o diâmetro luminal da ATIE (r=0,811), e o fluxo distal pela ATIE (r=0,823). 

Shimizu et al.86 analisaram, através de catéter-Doppler, as velocidades de 

fluxo pela ATI esquerda em três grupos: grupo H com diâmetro de estenose 

(DE) acima de 80%, grupo M com DE entre 60-79% e grupo L com DE entre 

40-59%. As velocidades de pico médio e o diâmetro da ATI foram, no grupo 

H, de 27 cm/s ±8 e 2,27 mm ±0,23; no grupo M, de 16,9 cm/s ±3,9 e 2,0 mm 

±0,28 respectivamente e no grupo L, de 7,2 cm/s ±3,7 e 1,07 mm ±0,27 
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(média±DP) (p<0,01). Em estudo prospectivo com desenho semelhante em 

humanos, Kawasuji et al.87 analisaram o diâmetro de estenose proximal na 

artéria coronária e as repercussões na reserva de fluxo coronariano. 

Dividiram as lesões do RIVA em três grupos (grupo I- <75%; grupo II- 75-

90%; grupo III- >90%) e a dominância de fluxo também em três grupos 

(dominância de fluxo pelo: 1-leito nativo coronariano, 2- balanceado e 3-ATI). 

Em relação à dominância de fluxo, o grupo III apresentou dominância pela 

ATI em 96% em relação ao grupo I com 23%. Outros dois parâmetros de 

fluxo obtidos pelo Doppler intracoronária (média de fluxo e pico diastólico) 

apresentaram menores valores para o grupo I em relação aos grupos II e III, 

com significância estatística. Através de um modelo de regressão múltiplo 

com R2=0,53, cuja variável dependente foi o diâmetro das ATIs, o coeficiente 

de regressão de maior impacto foi o diâmetro de estenose proximal na 

artéria coronária72. 

Berger et al.88 utilizando modelo de regressão logística, cujo desfecho 

analisado foi a oclusão do enxerto de ATI, observaram que o diâmetro de 

estenose menor que 50% da artéria coronária revascularizada foi a única 

variável independente: razão de chances(RC) de 21,5 (p<0,0001). 

Kitamura et al.89, em amostra de pacientes pediátricos submetidos a 

RM, demonstraram, no acompanhamento tardio, um aumento de 125% da 

ATI esquerda, enquanto havia 112% de aumento na superfície corporal 

(r=0,88)(p=0,001). Nessa amostra, apresentaram aumento de 149% no 

diâmetro da ATI esquerda em relação à artéria coronária subjacente. O 
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aumento significativo da ATI, na faixa etária pediátrica, fez aumentar o 

interesse pelo potencial de remodelamento arterial das ATIs. 

 

1.9 Critérios morfométricos e angiográficos  

Para a análise morfométrica dos enxertos de ATIs, alguns autores 

propuseram o estudo simultâneo das ATIs durante o cateterismo 

coronariano diagnóstico, denominando-o angiografia semi-eletiva90. Nesses 

estudos preliminares, observou-se uma incidência menor que 1% de 

alterações morfológicas que comprometessem a utilização do enxerto na 

RM.  

A análise de QCA (Quantitative Coronary Arteriography), proposta 

inicialmente por Brown et al.91, também pode ser utilizada para a 

quantificação dos diâmetros luminais da ATI. Em relação à própria análise 

das artérias coronárias, uma importante contribuição em relação à 

sistematização das medidas, foi a avaliação regional miocárdica derivada do 

estudo BARI92-94. Nas definições angiográficas do estudo BARI, propuseram-

se uma graduação qualitativa conforme o calibre e a extensão das artérias 

coronárias (relação ápice-base). Através dessa pontuação, determinavam a 

correlação percentual entre massa ventricular e a artéria coronária 

correspondente. Este processo de pontuação é qualitativo e, 

conseqüentemente, de difícil aplicabilidade e baixa concordância 

interobservador. 
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A utilização de métodos quantitativos angiográficos visa a aumentar a 

acurácia e a precisão das análises. As medidas de percentual de estenose 

coronariano, critério de fluxo TIMI e dominância de fluxo podem quantificar 

parcialmente as interações entre o enxerto de ATI e a artéria coronária 

revascularizada95-98. 

Critérios angiográficos quantitativos e reprodutíveis podem auxiliar na 

investigação do fenômeno de remodelamento arterial. Por conseguinte, há o 

entendimento de que os mecanismos físicos que envolvem as forças de 

cisalhamento também podem ser investigados. Dessa forma, há 

possibilidade de formulação de modelos que sejam capazes de predizer o 

comportamento do enxerto de ATI conforme a sua interação com o leito 

coronariano revascularizado.  
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Avaliar morfometricamente, através de angiografia quantitativa, a 

artéria torácica interna bilateral no pós-operatório de revascularização do 

miocárdio, e compará-la quanto à lateralidade (esquerda e direita) e aos 

segmentos do enxerto. 

Analisar os critérios angiográficos e clínicos de influência quanto ao 

remodelamento da artéria torácica interna direita e esquerda. 

Analisar o impacto da área da artéria coronária revascularizada, como 

critério angiográfico proposto, em correlação com o remodelamento do 

enxerto de artéria torácica interna. 
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3.1  Local de Pesquisa 

 

3.1.1 Divisão de Cirurgia Torácica e Cardiovascular InCor-

HCFMUSP 

 

3.1.2  Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista 

InCor-HCFMUSP 

 

3.2  Fluxograma do Estudo 

O estudo foi dividido em duas fases, abaixo apresentadas. 

 

3.2.1 Primeira fase: através de pesquisa junto ao banco de dados da 

Divisão Cirúrgica do Incor-HCFMUSP, realizou-se uma listagem de 

pacientes submetidos à revascularização do miocárdio (RM) com 

enxerto de artéria torácica interna entre 1984 e 2000. Após revisão 

criteriosa do material, houve um cruzamento de informações com o 
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banco de dados do Serviço de Hemodinâmica do Incor-HCFMUSP. 

Foram selecionados os casos em que houve re-estudo através de 

cineangiocoronariografia, realizado no pós-operatório com intervalo 

mínimo de seis meses entre a cirurgia e o exame. 

 

3.2.2 Segunda fase: os exames de cineangiocoronariografia foram 

analisados por dois observadores independentes e selecionados para 

análise a posteriori quando havia concordância entre ambos. 

 

3.3  Questões Éticas 

Trata-se de estudo retrospectivo baseado em exames de 

cineangiocoronariografia, realizados no pós-operatório de revascularização 

do miocárdio por indicação clínica e independentemente deste protocolo de 

pesquisa. A Comissão Científica e de Ética do InCor-HCFMUSP e a 

Comissão de Ética para Análise de Projeto de Pesquisa (CAPPesq) 

aprovaram o projeto classificando-o como “sem risco”, o qual foi protocolado 

com o nº 574/03, sob a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196, na 

data de 13 agosto de 2003. 
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3.4  Cálculo de Amostragem 

Estudo de caráter retrospectivo baseado em exames de 

cineangiocoronariografia e prontuário médico. A partir de dados coletados 

em estudo-piloto (com 15 casos) para um valor de p de α de 0,05 e poder de 

ß de 0,2, o cálculo de amostra inicial foi de 25 indivíduos. No entanto, a 

maior amostra possível foi analisada.  

No período entre novembro de 1983 e dezembro de 1999, 14.648 

pacientes foram identificados no banco de dados da Unidade Cirúrgica/InCor 

como submetidos a RM com pelo menos uma ATI. Desse total, 356 

pacientes tinham ATIB com anastomose da ATID in situ pelo seio transverso 

para apenas uma artéria coronária da parede lateral. Em cruzamento com o 

banco de dados do Serviço de Hemodinâmica/InCor, identificaram-se 48 

pacientes submetidos pelo menos a um estudo com CATE no pós-operatório 

de RM. Dentre eles, 5 indivíduos apresentavam lesões críticas de estenose 

nas ATIs, 4 apresentavam oclusão da ATI (um da esquerda e três da direita); 

cinco filmes de 35 mm estavam com desgaste mecânico importante, 

impossibilitando a aquisição suficiente de imagens e, em 2 pacientes, não 

foram realizados planos ortogonais suficientes para uma completa avaliação 

angiográfica. 
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3.5  Critérios de Seleção 

 

3.5.1  Critérios de inclusão 

1-  Presença de ambas as ATI patentes. Com enxerto de ATIE in situ 

para o RIVA e de ATID in situ via seio transverso para ramo da 

circunflexa. 

2-  Ausência de lesão > 20% nas ATIs ou na anastomose. 

3-  Qualidade técnica suficiente para análise do exame ou para 

digitalização do filme. 

4-  Intervalo maior que seis meses entre a RM e o estudo 

angiográfico. 

 

3.5.2  Critérios de exclusão 

1-  Inadequação técnica para análise a posteriori do filme na 

plataforma CASS II® ou Osiris v.11®. 

2-  Inadequação de projeções em plano ortogonal suficiente para 

todas as medidas angiográficas propostas. 
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3.6  Técnica Utilizada  

A análise dos exames de cineangiocoronariografia foi realizada por 

dois observadores independentes. Após concordância dos observadores 

quanto à possibilidade técnica de manipulação das imagens, os filmes 

anteriores a 1995 foram digitalizados em formato DICOM. Posteriormente, 

foram analisados pelos aplicativos CASS II® e Osiris v.11®.  

Quanto aos critérios angiográficos, foram mensurados os diâmetros 

proximal e distal das ATIs, a área coronariana da artéria revascularizada, a 

pontuação de fluxo TIMI, a maior graduação do diâmetro de estenose pelo 

leito nativo, a determinação da dominância de fluxo e a determinação da 

presença e magnitude de ramos acessórios procedentes da ATI. 

 

3.7  Características do Método 

Utilizou-se um microcomputador Apple Macintosh Quadra 650 com 

processador série 68000, através do aplicativo CASS II® (Coronary 

Angiography Analysis System II) da Pie Medical©. Os exames foram 

analisados diretamente da rede interna (intranet) ou através da digitalização 

de imagens (formato TIF e DICOM), quando procedente de filmes em VHS, 

S-VHS e 35mm.  

A calibração das imagens foi realizada através da medida da ponta do 

cateter sem contraste. A resultante desta calibração gerou uma relação entre 

o número de pixels e a medida previamente conhecida do cateter, em 
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milímetros. Por exemplo: no cateter tipo Judkins 7F, a ponta possui 2,33 mm 

e, numa medida hipotética, corresponderia a 12 pixels, naquelas condições 

de penetração e filtragem de imagem (Figura 1). Uma medida de 24 pixels 

corresponderia, portanto, a 4,66 mm, e assim por diante. As medidas foram 

realizadas no plano ortogonal mais adequado. A delimitação da área de 

interesse realizou-se através de demarcação, e o observador corrigia as 

distorções, a sobreposição de imagens e ajustava a demarcação final. 

O aplicativo CASS II possui um tempo de detecção menor que 25 

segundos no microcomputador utilizado. As aquisições de imagem são 

produzidas em escala de 256 variações de cinza. A aquisição e a precisão 

das imagens dependem de sua origem (por exemplo, um filme S-VHS 

(512x512 pixels) ou sinal de vídeo de 60 Hz (640x480 pixels), chegando até 

uma resolução máxima de 1317x1035 pixels. 

Segundo Reiber et al.99 em estudo in vitro para um calibre verdadeiro 

entre 1,5 e 5mm procedente de imagens de filme, há uma acurácia de           

-0,03mm e precisão de 0,09mm. Hausleiter et al.100, para as mesmas 

condições porém com imagens de vídeo, determinaram uma acurácia de      

-0,064mm e precisão de 0,04 mm.  

Desmet et al.101 observaram in vivo uma variação interobservador de 

0,096 mm e, intra-observador, de 0,108mm. Spears et al.102, utilizando o 

método de calibração com a ponta do cateter para vasos com calibre entre 

0,5 e 1,9mm, constataram uma acurácia de 0,14mm e uma precisão de 0,1. 
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Figura 1 -  Calibração da ponta do cateter (Tipo Judkins 5F) na origem da Artéria 
Torácica Interna Esquerda 

 

 

 

3.8  Critérios Angiográficos 

 

3.8.1 Diâmetro proximal  

Delimitou-se uma área de interesse de extensão entre 15 e 20 mm, a 

20 mm da origem da ATI na artéria subclávia ou ramo. A análise do gráfico 

de área comporta as medidas de área circular, área de referência e diâmetro 

de referência. O diâmetro de referência é resultante da média do diâmetro 

da área de interesse e corresponde ao diâmetro proximal (figuras 2 e 3). 
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Figura 2 -  Delimitação da área de interesse para a medida do diâmetro proximal 
da Artéria Torácica Interna Direita 

 

 

Figura 3 -  Delimitação da área de interesse para a medida do diâmetro proximal 
da Artéria Torácica Interna Esquerda 
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3.8.2  Diâmetro distal 

Delimitou-se uma área de interesse de extensão entre 15 e 20 mm, 

medida a 20 mm proximal da anastomose entre a ATI e a artéria coronária 

revascularizada. A análise do gráfico de área comporta as medidas de área 

circular, área de referência e diâmetro de referência. O diâmetro de referência 

é resultante da média do diâmetro da área de interesse (figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 4 -  Delimitação da área de interesse para a medida do diâmetro distal da 
Artér ia Torácica Interna Direi ta 
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Figura 5 -  Delimitação da área de interesse para a medida de diâmetro distal da 

Artér ia Torácica Interna Esquerda 
 
 
 

3.8.3  Área coronária revascularizada 

Foi medida a partir da anastomose entre a ATI e a artéria coronária 

revascularizada. Em sentido distal, demarcaram-se toda a superfície 

coronariana e os principais ramos. Na condição de fluxo retrógrado à 

anastomose, também foi medida a área coronariana e considerou-se a 

somatória entre ambas. A medida da área coronariana é expressa em 

milímetros quadrados (Figura 6). 
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Figura 6 -  Delimitação da área coronariana do Ramo Interventricular Anterior, em 
anexo histograma sobre a área de interesse 

 

 

3.8.4  Critério de fluxo TIMI 

Conforme o critério angiográfico de fluxo do estudo TIMI, variando 

numa escala de 0 a 3, pontuou-se o fluxo através do leito coronariano distal 

e considerou-se a maior pontuação, através da injeção pelo leito nativo ou 

pela ATI (0-ausente; 1-fluxo sem perfusão tecidual; 2-fluxo lento com 

perfusão tecidual; 3- fluxo normal)74,75. 
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3.8.5  Dominância de fluxo 

A dominância de fluxo pelo leito coronariano revascularizado foi 

distribuída em três grupos: 0-dominante pelo leito nativo, 1-balanceado 

(recebe fluxo pelo leito nativo e pelo enxerto), ou 2-dominante pelo enxerto 

de ATI73,74,103. 

 

3.8.6  Diâmetro de estenose do leito coronariano revascularizado  

Através do método de QCA, foi delimitado, no leito coronariano 

revascularizado, o local de maior estenose. É quantificado em percentual de 

0 a 100%72-75. 

 

3.8.7  Presença de ramos acessórios da ATI 

Determinação da presença de ramos acessórios patentes maiores 

que 1mm, correspondendo principalmente aos ramos costal-lateral,e 

intercostal69,70,71,82. 
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3.9  Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada em duas fases. Numa primeira fase, 

as variáveis foram categorizadas quanto à freqüência de distribuição e foram 

testadas quanto à normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e, 

posteriormente, quanto à homogeneidade de variâncias pelo teste de 

Levene. As variáveis quantitativas angiográficas foram analisadas por dois 

observadores independentes e considerou-se a média obtida entre os 

observadores. A análise de concordância de Bland-Altman foi utilizada para 

as medidas interobservador da área coronariana. Assumiu-se como variável 

dependente a medida de diâmetro distal da ATI. As variáveis independentes 

contínuas e as ordinais foram correlacionadas pelo teste de Spearmann ou 

de Pearson conforme a distribuição. Para a diferença de médias com a 

variável dependente foi utilizado o teste t-Student não-pareado bicaudal e 

Mann-Whitney, conforme sua distribuição. As variáveis que apresentaram 

p<0,1, nesta fase, foram submetidas ao modelo de regressão linear múltiplo. 

As variáveis ordinais foram recategorizadas em dummy variáveis para se 

inserirem no modelo de regressão proposto. O valor de p de α de 0,05 foi 

considerado como estatisticamente significativo, assim como um intervalo de 

confiança de 95%. As variáveis foram apresentadas respectivamente como 

média± 2 erro-padrão (EP). Os aplicativo estatísticos SPSS versão 10 e 

GraphPad Prism versão 4 foram utilizados. 
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4.1   Características da Amostra 

As variáveis referentes às características clínicas da amostra (tabelas 

1 e 2). 

  
 
 
Tabela 1 -  Características da amostra: variáveis contínuas 
 
Variável Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Idade (anos)  63,1 8,8 42 79 

Peso (kg) 73,8 9,9 58 92 

Altura (m) 1,66 10,5 1,35 1,82 

Período de tempo 
Cirurgia/CATE (meses) 42 60 6 204 
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Tabela 2-  Características clínicas da amostra: variáveis binárias e ordinais  
 

Variável N % 

Sexo(masculino) 26 82 

Dislipidemia 14 44 

Diabetes Mellitus 6 19 

Hipertensão Arterial Sistêmica 19 59 

Infarto Agudo do Miocárdio prévio 15 47 

Tabagismo 8 25 

Classificação de angina 
Estável (1) 
Instável (2) 
Assintomático (0) 

12 
14 
6 

37 
44 
19 

CF NYHA  
I 
II 
III 
IV 

9 
21 
2 
0 

28 
65 
6 
0 
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4.2  Resultado dos Critérios Angiográficos 

 

4.2.1  Diâmetro das Artérias Torácicas Internas: 

Os critérios angiográficos foram avaliados por dois observadores 

independentes e foi considerada a média aritmética das medidas. Os 

diâmetros proximal e distal foram respectivamente de: ATIE 2,673mm 

±0,085 e 2,232mm ±0,085; ATID 2,458mm ±0,088 e 2,010mm ± 0,091 

(média ±EP) (Gráfico 1). 

 
 
 
 

p=0,082 

                  ATIE                              ATID

D
iâ

m
et

ro
 e

m
 m

ilí
m

et
ro

s

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

Gráfico 1 -  Diâmetro proximal e distal, respectivamente, da Artéria Torácica 
Interna Esquerda (ATIE) e Direita (ATID) 
*Média e Intervalo de Confiança de 95% 
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4.2.2  Variáveis angiográficas 

As variáveis angiográficas foram categorizadas quanto à freqüência 

de distribuição. As medidas de área coronariana (mm2), diâmetro de 

estenose (%) foram submetidas à comparação de médias quanto à 

lateralidade (Tabela 3). 

 

Tabela 3-  Variáveis angiográficas das artérias coronárias em relação à 
lateralidade 

 
 Lateralidade 

 Esquerda  Direita 

 Ramo interventricular anterior Ramo da Circunflexa 

 
Média DP Míni-

mo 
Máxi-
mo Média DP Míni-

mo 
Máxi-
mo 

p 
bicaudal

Área 
coronariana 

(mm2) 
5,03 2,3 1,79 10,25 4,35 2,84 0,57 12,6 0,30 

Diâmetro 
de 

Estenose 
proximal 

(%) 

88,8 14 50 100 80 17,1 50 100 0,029 
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As medidas de fluxo TIMI, dominância de fluxo e presença de ramos 

acessórios da ATI e comparados quanto à diferença de freqüências em 

relação à lateralidade (Tabela 4). 

 
 
 
Tabela 4 -  Variáveis angiográficas da Artéria Torácica Interna Esquerda (ATIE) e 

Direita (ATID) em relação à lateralidade 
 

 Lateralidade 

Esquerda Direita Enxertos/       
Variáveis 

Angiográficas 
ATIE ATID 

Significância 
bicaudal 

Critério de TIMI: 
TIMI 1 
TIMI 2 
TIMI 3 

 

1(3%) 

4(13%) 

27(84%) 

 

4(12%) 

6(19%) 

22(69%) 

 

p=0,83 

Dominância de fluxo: 
Enxerto 
Leito nativo 
Balanceado 

 

23(72%) 

4(12) 

5(16%) 

 

18(56%) 

11(35%) 

3(9%) 

 

p=0,001 

Ramos acessórios: 
Presente 
Ausente 

 

2(6%) 

30(94%) 

 

8(25%) 

24(75%) 

 

p=0,99 
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4.3  Correlação Interobservador 

Quanto às medidas da área coronariana, realizaram-se a correlação 

interobservador (Gráfico 2) e a análise de concordância interobservador 

pela diferença de médias pela estatística de Bland-Altmann (Gráfico 3). 
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Gráfico 2 -  Regressão linear interobservador da medida de área coronariana do 
Ramo Interventricular Anterior (RIVA) e Ramo da Circunflexa 
(Marginal) 

 
 

Bland-Altman interobservador

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

Diferença média

Bias -0,239±1,05(média±DP)
(IC95% -2,31-1,83)

Média das medidas da Área de RIVA

Bland-Altman interobservador

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

Differença média

Bias 0,21±1,07(média±DP)
IC95%(-1,89-2,31)

Média das medidas da Área de Mge

 
Gráfico 3 -  Análise de concordância de Bland-Altmann interobservador para 

medida da área coronariana do Ramo Interventricular Anterior (RIVA) 
e Ramo da Circunflexa (Mge) 
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4.4  Análise Univariada / Teste de Hipótese 

As variáveis binárias foram submetidas ao teste de hipótese quanto à 

diferença de médias entre os grupos, à esquerda (Tabela 5) e à direita 

(Tabela 6), em relação à variável dependente (diâmetro distal da ATI). 

 

 
Tabela 5-  Comparação de médias da variável dependente (diâmetro distal) da 

Artéria Torácica Interna Esquerda em relação às variáveis 
independentes pelo Teste t-Student e Teste de Mann-Whitney 

 
Diâmetro da Artéria Torácica Interna Esquerda 

Variáveis binárias Sim Não P bicaudal 

Sexo feminino¶ 2,125±0,215* 
(n=6) 

2,256±0,094 
(n=26) 0,66 

Ramos acessórios¶ 2,465±0,295 
(n=2) 

2,216±0,089 
(n=30) 0,49 

Dislipidemia 2,058±0,119 
(n=14) 

2,367±0,112 
(n=18) 0,07 

Diabetes Mellitus¶ 2,33±0,182 
(n=6) 

2,209±0,097 
(n=26) 0,58 

Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

2,155±0,104 
(n=19) 

2,344±0,144 
(n=13) 0,28 

IAM prévio 2,165±0,122 
(n=15) 

2,291±0,121 
(n=17) 0,47 

Tabagismo¶ 2,008±0,170 
(n=8) 

2,307±0,095 
(n=24) 0,13 

¶ Teste de Mann-Whitney 
*Média ± 2EP 
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Tabela 6-  Comparação de médias da variável dependente (diâmetro distal) da 

Artéria Torácica Interna Direita em relação às variáveis independentes 
pelo Teste t-Student e Teste de Mann-Whitney 

 
Diâmetro da Artéria Torácica Interna Direita 

Variáveis binárias Sim Não P bicaudal 

Sexo feminino¶ 2,055±0,152* 
(n=6) 

2,0±0,108 
(n=26) 

0,82 

Ramos acessórios¶ 1,937±0,181 
(n=8) 

2,035±0,107 
(n=24) 

0,65 

Dislipidemia 2,072±0,137 
(n=14) 

1,962±0,124 
(n=18) 

0,55 

Diabetes Mellitus¶ 1,951±0,29 
(n=6) 

2,024±0,094 
(n=26) 

0,76 

Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

1,886±0,122 
(n=19) 

2,192±0,126 
(n=13) 

0,10 

IAM prévio 1,887±0,103 
(n=15) 

2,119±0,144 
(n=17) 

0,21 

Tabagismo¶ 1,817±0,223 
(n=8) 

2,075±0,096 
(n=24) 

0,22 

¶ Teste de Mann-Whitney 
*Média ± 2EP 
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4.5  Análise Univariada/ Correlação 

 

As variáveis contínuas e ordinais foram submetidas à correlação 

paramétrica ou não-paramétrica com a variável dependente, conforme o 

teste de aderência à distribuição normal (Tabela 7). 

 
 

Tabela 7-  Correlação de Spearman ou Pearson entre a média de diâmetro distal 
da Artéria Torácica Interna Esquerda (ATIE) e Direita (ATID) com as 
variáveis independentes 

 
 Lateralidade 

Esquerda Direita 

 Diâmetro da ATIE Diâmetro da ATID 

Variáveis 
correlacionadas 

Coeficiente de 
correlação 

(rho) 

p 
Bicaudal 

Coeficiente de 
correlação 

(rho) 

P 
bicaudal 

Peso* -0,35 0,05 -0,34 0,05 

Altura* -0,16 0,03 0,13 0,5 

Idade* -0,06 0,74 -0,016 0,93 

Área coronariana 0,67 < 0,0001 0,74 < 0,0001 

Intervalo 
cirurgia/CATE 0,29 0,11 0,25 0,18 

Diâmetro de 
estenose proximal 0,32 0,08 0,73 < 0,0001 

Critério de fluxo TIMI 0,35 0,05 0,5 0,003 

Dominância de fluxo -0,21 0,24 -0,46 0,008 

Classe funcional -0,19 0,29 0,21 0,21 

Classificação de 
angina -0,35 0,05 0,19 0,28 

*correlação de Pearson 
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Da análise univariada, as variáveis que apresentaram p<0,1 foram 

submetidas à análise multivariada, tendo-se: 

1) Modelo à Esquerda(ATIE e RIVA) [7 variáveis]- área coronariana 

(p<0,0001), diâmetro de estenose proximal (p=0,08), critério de TIMI 

(p=0,05), dislipidemia (p=0,07), peso (p=0,05), altura (p=0,03), 

classificação de angina (p=0,05); 

2) Modelo à Direita(ATID e Ramo da Cx) [6 variáveis]- área coronariana 

(p<0,0001), diâmetro de estenose proximal (p<0,0001), critério de TIMI 

(p=0,003), dominância de fluxo (p=0,008), peso (p=0,05) e HAS (p=0,1). 

As variáveis ordinais identificadas como significativas estatisticamente 

foram recategorizadas em variáveis dummy, ou seja, dicotômicas e incluídas 

no modelo de regressão linear múltiplo. 
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4.6  Resultado do Modelo de Regressão Linear Múltiplo  

O modelo de regressão linear múltiplo foi realizado 

independentemente conforme a lateralidade e apresentou as características 

abaixo apresentadas (Tabela 8). 

 
Tabela 8-  Sumário do modelo de regressão linear múltiplo 
 

 R R2 R2ajust F* p Durbin-
Watson 

Esquerda 0,717 0,514 0,46 9,53 0,002 1,48 

Direita 0,846 0,715 0,696 36,45 0,0001 2,151 

*Análise de Variância sobre os resíduos  
 
 
 
 
Os dois modelos (esquerda e direita) apresentaram três coeficientes 

de ß significativos estatisticamente e um limítrofe (Gráfico 4).  
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Área coronariana/ATID
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Diâmetro de estenose/ATID

 
 

Gráfico 4 -  Coeficientes de regressão não-padronizados com média e IC 95% 
ATID-Artéria Torácica Interna Direita 
ATIE- Artéria Torácica Interna Esquerda 
Intervalo SO-CATE- Intervalo de tempo entre a cirurgia e a 
cineangiocoronariografia 

 

 

 

A constante do modelo a direita não apresentou significância 

estatística. O coeficiente de intervalo SO/CATE apresentou significância 

estatística limítrofe para a esquerda. O diâmetro de estenose proximal 

apresentou coeficiente de β significativo estatisticamente apenas para a 

direita. A única variável que se apresentou com magnitude suficiente e 

independência para ambas os lados foi a área coronariana (Tabela 9). 

 



Resultados  
  
 

45

Tabela 9 -  Resultado do modelo de regressão linear múltiplo para esquerda e 
direita 

 
Esquerda/ATIE  Direita/ATID 

 β 
IC 

95% 
Inf. 

IC 
95% 
Sup. 

Β 
padroni

Zado 
P β 

IC  
95% 
Inf. 

IC 
95% 
Sup. 

β 
padroni

zado 
p 

Constante 1,507 1,101 1,912 - 0,0001 0,334 -0,174 0,841 - 0,189 

Área 
coronariana 0,115 0,037 0,194 0,539 0,006 0,077 0,035 0,119 0,424 0,001 

Intervalo 
cirurgia/CATE 0,0025 0 0,005 0,33 0,073 - - - - - 

Diâmetro de 
estenose 
proximal 

- - - - - 0,0167 0,010 0,024 0,555 0,0001
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5.1  O remodelamento arterial: desenho do estudo 

O termo remodelamento arterial não é estabelecido como descritor 

para ciências de saúde (MeSH/DeCS)1; entretanto, é amplamente utilizado 

em publicações indexadas. O remodelamento arterial referido é 

correlacionado com a alteração fisiológica crônica de calibre ou diâmetro 

luminal vascular.  

Esse fenômeno pode ser avaliado em enxertos arteriais: artéria 

torácica interna e artéria radial104,105. Em pacientes submetidos a RM, esse 

processo já foi observado e demonstrado em estudos experimentais57,67. 

Para tanto, a avaliação do calibre vascular é realizada pela mensuração do 

diâmetro luminal, utilizando-se método angiográfico, considerado como 

padrão-ouro91-93.  

Nossa casuística apresentou 64 enxertos patentes, em 32 pacientes 

no pós-operatório de RM, de ATI em acompanhamento médio de 42 meses. 

Um desenho de estudo transversal propiciou apenas a avaliação da 

                                                           
1 MeSH- Medical Subject Headings (www.nlm.gov/mesh/meshhome.html) 

  DeCS- Descritores em Ciências de Saúde (http://decs.bvs.br) 
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variabilidade do calibre em comparação com a lateralidade e a análise dos 

fatores de influência local e sistêmicos.  

Os pacientes foram selecionados quanto à técnica operatória; 

necessariamente, uma artéria revascularizada para cada enxerto, seguindo-

se o padrão de ATIE para o RIVA e de ATID para o ramo da circunflexa. 

Dessa forma, os enxertos de ATIB revascularizaram apenas o leito 

coronariano esquerdo. Tal opção baseou-se na distinção de resultados de 

RM com ATI, comparando-se a coronária receptora e as características 

anatômicas entres as coronárias esquerda e direita42,106 . 

A casuística foi selecionada com o período mínimo de seis meses 

entre a cirurgia e o cateterismo. O referido intervalo de tempo foi baseado 

em estudos de reserva de fluxo coronariano77-81. Postula-se que ocorre 

diminuição da RFC no pós-operatório de RM ou após angioplastia coronária 

transluminal percutânea e que tal processo estabiliza-se após seis meses107. 

A alteração inicial da RFC, referente às alterações entre o fluxo em 

condições de hiperemia máxima e condição basal da microcirculação 

coronariana, poderia influenciar a metodologia e os resultado de nosso 

estudo.  

 

5.2  Considerações ao Método 

A opção pelos fatores angiográficos analisados em nossa amostra 

fundamentou-se em critérios já validados (fluxo TIMI, dominância de fluxo, 
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diâmetro de estenose proximal e presença de ramo acessório patente)69,70-

75,82,103. Não havia descrições prévias de análise angiográfica utilizando 

esses critérios com a finalidade de avaliar o enxerto de ATI no pós-

operatório de RM. Notamos, ainda, que os estudos prévios apresentam, 

sistematicamente, a avaliação de patência como objetivo primário. 

Conseqüentemente, os fatores que influenciam a oclusão ou a modificação 

do calibre foram descritos secundariamente76. 

No desenvolvimento do estudo-piloto deste projeto, houve importante 

aquisição de conhecimento dos observadores quanto à angiografia de 

enxertos de ATI, principalmente no que concerne à ATID em sua porção 

retrocardíaca devido à difícil visualização. Quanto ao aplicativo CASS II, 

demonstrou tratar-se de instrumento versátil com inúmeros recursos para 

avaliação e análise quantitativa, mas que é estritamente observador-

dependente.  

O modelo de análise proposto incluiu, também, a avaliação de fatores 

de risco e características demográficas. Estudos prévios citavam o  

tabagismo, HAS, DM e DLP como fatores significativos de influência sobre a 

patência de enxertos de ATI8,72,76. Todavia, essas variáveis dicotômicas são 

de inflicção errática108-109. Principalmente por se tratar de estudos com 

metodologia e análise estatística passíveis de erro.  

Há plausibilidade clínica desses fatores de risco contribuírem com o 

remodelamento das ATIs, entretanto, devem ser ajustados por variáveis de 

maior magnitude: sexo, altura, peso e idade. Não obstante, as variáveis 
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clínicas citadas foram incluídas com o propósito de evitar possíveis variáveis 

de confusão.  

Desse modo, todas as variáveis (clínicas e angiográficas) foram 

analisadas em dois grupos independentes: esquerda (ATIE e RIVA) e direita 

(ATID e ramo da artéria circunflexa). 

 

5.3  Lateralidade das Artérias Torácicas Internas 

Preliminarmente, a hipótese nula referia-se à diferença de calibre dos 

enxertos de ATI em relação à lateralidade esquerda e direita. As ATIs 

esquerda e direita não evidenciaram, em nossa casuística, diferença de 

calibre. Demonstramos concordância com estudos precedentes em relação 

aos calibres das ATIs: entre os terços proximal e distal e, comparativamente, 

entre a ATIE e a ATID6-8. Outros autores também observaram que as ATIs in 

situ possuem equivalência de calibre quanto à lateralidade, em amostras 

clínicas e em peça anatômica, a despeito de comprimentos 

comparativamente diferentes4. 

Para o modelo de regressão linear múltiplo proposto, considerou-se o 

calibre distal do enxerto como variável dependente. Fez-se esta opção 

devido à padronização dos estudos relativos à medida de reserva de fluxo 

coronariano, nos quais o cateter-Doppler adquire estabilidade de medida de 

fluxo nessa posição77-81. Assim como se trata da porção muscular das ATIs 

que, em estudos ïn vitro configura características próprias quanto a 

receptores endoteliais e sobre maior influência do fluxo coronariano nativo7.
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5.4  Critérios Angiográficos 

Considerando-se o percentual de diâmetro de estenose da coronária, 

receptora observamos diferença de média entre o RIVA e o ramo da artéria 

circunflexa. O RIVA obteve à análise de diâmetro de estenose média de 88% 

em relação a 80% dos ramos da circunflexa (p=0,029). Na análise 

univariada, o diâmetro de estenose apresentou correlação positiva com 

magnitudes diferenciadas: ATIE de 0,32 (p=0,08) e ATID de 0,73 (p<0,0001). 

Ressaltamos a importância da determinação mais “flexível” do nível 

descritivo de p<0,1 para inclusão no modelo de regressão, exatamente para 

que variáveis como essa não sejam eliminadas precocemente e passem a 

representar-se como variável de confusão. Avaliamos tal achado como 

variação e distribuição normal da doença aterosclerótica numa amostra, bem 

como a possível predominância de lesão no RIVA no momento da decisão 

pela indicação cirúrgica. 

A presença de médias de diâmetro de estenose com diferença 

significativa entre a esquerda e a direita é um achado extremamente 

relevante na leitura dessa correlação. Apesar das médias de diâmetro de 

estenose encontrarem-se acima de 75%, caracterizando lesões importantes, 

essa diferença foi significativa nos resultados. Posteriormente, na análise de 

regressão linear múltipla, apenas o diâmetro de estenose relacionado com a 

coronária circunflexa demonstrou coeficiente de β estatisticamente 

significativo.  

O diâmetro de estenose é um dos fatores angiográficos de maior 

impacto sobre a patência e calibre dos enxertos de ATI já descritos84-88. 
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Notadamente, outros estudos que utilizaram modelos estatísticos mais 

robustos, a exemplo de regressão logística múltipla, demonstraram que o 

diâmetro de estenose da coronária receptora é uma variável independente 

de influência positiva sobre a patência da ATI8.  

A presença de ramos patentes procedentes das ATIs não apresentou 

diferença de proporção quanto à lateralidade. O número de ramos 

acessórios patentes apresentou-se numa proporção pequena de casos, 

demonstrando o cuidado técnico intra-operatório, principalmente com o ramo 

costal-lateral. Isso se reflete nos achados de Kern et al.71, na década de 80, 

sobre o fenômeno de roubo de fluxo. Consubstanciamos nossos achados 

com as pesquisas mais recentes sobre fluxo coronariano, utilizando 

dispositivos como o cateter-Doppler, através do qual se demonstraram 

medidas de RFC normais em pacientes revascularizados com ramos 

acessórios patentes à angiografia82,83. 

Considerando-se o maior percentual de diâmetro de estenose do 

RIVA em relação ao ramo da circunflexa, o fluxo apresentou-se dominante 

pelo enxerto de ATIE. Proporcionalmente, a ATID apresentou “competição 

de fluxo” em aproximadamente 44% dos casos (35%-leito nativo; 9%-

balanceado). Trata-se de um fato de extrema relevância em relação à 

hipótese de que a competição de fluxo pelo leito nativo é inversamente 

proporcional à lesão da artéria coronária receptora. Essa competição poderia 

levar à “atrofia de desuso” ou a um remodelamento negativo do enxerto de 

ATI. 
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Com as mesmas considerações, avaliamos os resultados quanto ao 

critério de fluxo TIMI95,96. Os fluxos TIMI 2 e 3 foram predominantes e não 

houve diferença estatística quando se comparou a proporção entre a 

esquerda e a direita. Devemos lembrar que tal critério tem correlação com 

perfusão tissular, assim tratamos de uma amostra com período longo de 

acompanhamento médio, e que a ausência de perfusão possivelmente 

levaria o enxerto à atrofia ou à oclusão por ausência de fluxo.  

Considerando nossos resultados quanto às artérias coronárias 

receptoras, a área coronariana do RIVA e do ramo da circunflexa não 

demonstraram diferença de média significativa. A medida da área 

coronariana como novo critério angiográfico apresentou importante 

concordância interobservador, fato de extrema relevância quanto à validade 

interna dessa medida.  

Tanto na análise univariada quanto no modelo de regressão linear 

múltiplo, a área coronariana foi a única variável estatisticamente significativa 

para a esquerda e a direita, com coeficientes de β padronizados de 0,54 

(p=0,006) e 0,42 (p=0,001), respectivamente. 

Interpretamos a área coronariana como uma medida angiográfica 

quantitativa, capaz de avaliar anatomicamente o vaso e fisiologicamente 

inferir seu potencial de vazão sanguíneo. Corroboramos nossa hipótese com 

a teoria do estudo BARI92-94, no qual os observadores pontuaram as 

coronárias e ramos conforme sua extensão em relação ápice/base (de zero 

a três pontos); findo esse processo, cada coronária recebia um percentual 

que se correlacionava com a massa ventricular correspondente. 
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Teoricamente, quanto maior a área coronariana, maiores serão, de modo 

proporcional, o fluxo sanguíneo, a força de cisalhamento e, 

conseqüentemente, o aumento do calibre vascular e, portanto, 

remodelamento arterial. 

 

5.5  Critérios clínicos 

Os critérios clínicos foram coletados na ocasião do procedimento 

cirúrgico através de levantamento em prontuário e protocolo de análise da 

ATIB, este até o ano de 1991. Tratando-se de um acompanhamento médio 

de 42 meses, existe um viés de aferição nessas variáveis. Por se tratar de 

estudo transversal, os pacientes apresentam uma variação importante de 

tempo (de seis a 204 meses) decorrido entre a RM e o re-estudo por CATE.  

O intervalo SO/CATE apresentou fraca correlação positiva com a 

variável dependente, com significância limítrofe de p=0,11 para ATIE. Por 

aproximação aritmética, foi incluída para análise multivariada. No modelo de 

regressão linear múltiplo, apresentou novamente significância limítrofe de 

p=0,073, merecendo citação pela plausibilidade clínica de tratar-se de um 

erro tipo II, visto que não sabemos se o enxerto vai adaptando-se ao longo 

do tempo. Para tanto, um desenho longitudinal poderia definir com maior 

precisão este que não foi o escopo do presente estudo.  

Considerando-se as características morfométricas da amostra, o peso 

demonstrou correlação negativa com a variável dependente, com 

significância estatística para a ATIE e a ATID. Trata-se de um achado 
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peculiar, pois poderíamos inferir que os indivíduos mais obesos possuem 

tendência a enxertos menos calibrosos; no entanto, não houve 

correspondência de tal achado na análise multivariada, nem na 

literatura76,110. 

A variável altura dos pacientes apresentou correlação negativa com o 

diâmetro da ATIE (p=0,03) e correlação positiva com a ATID (p=0,5). É um 

resultado conflitante que pode ser devido a outros fatores de influência sobre 

o desfecho, visto que não se refere ao vaso in situ. Também as variáveis 

idade e sexo não apresentaram correlação e diferença proporcional quanto à 

variável dependente. Em achados de necropsia, demonstrou-se menor 

comprimento das ATIs no sexo feminino; no entanto, não se realizaram 

medidas de calibre4. 

Considerando-se que a presença de dislipidemia foi um fator limítrofe 

(p=0,07) na análise univariada da ATIE, a ausência desse fator de risco 

concorreu para que o grupo de indivíduos apresentasse uma tendência a ter 

maiores diâmetros luminais. A plausibilidade clinica de tal achado seria 

considerada relevante se houvesse a mesma tendência em relação a ATID 

(p=0,55). Seki et al.8,72 apresentaram baixa significância do fator de risco, 

dislipidemia, como variável de impacto na regressão logística.  

Desse modo, consideramos o achado de HAS (p=0,1) em análise 

univariada correlacionar-se com o diâmetro luminal distal da ATID de pouca 

significação causal, não afastando a possibilidade de erro tipo I. Assim, 

todas as outras variáveis clínicas - DM, IAM prévio, tabagismo, classe 

funcional NYHA e classificação de angina - foram incluídas no modelo de 
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regressão linear múltiplo conforme os valores de p<0,1. De modo especial, 

essas variáveis foram consideradas fatores de ajuste no modelo, cerceando 

possíveis variáveis confunditórias. 

 

5.6  O Modelo de Regressão Linear Múltiplo 

Primeiramente, o modelo de regressão linear múltiplo foi adaptado ao 

pequeno número da amostra. Para tanto, as variáveis que apresentaram 

p<0,1 foram incluídas. Após a análise final, o baixo impacto das variáveis de 

significância limítrofe fez com que fossem sumariamente excluídas.  

Considerando-se uma amostra de 32 indivíduos, com 64 enxertos, 

dois modelos paralelos foram construídos: esquerdo (ATIE e RIVA) e direito 

(ATID e ramo da circunflexa). Não obstante, tais modelos comungam os 

mesmos fatores de risco e demográficos, servindo naturalmente como 

grupos ajustados. Esse foi o motivo da escolha de pacientes 

revascularizados com a ATIB ao invés de grupos isolados de pacientes com 

ATIE ou ATID. 

O resultado da análise de regressão linear múltipla demonstrou que, 

isoladamente, a área coronariana é a variável de maior impacto quanto ao 

desfecho estudado: o diâmetro luminal distal das ATIs. Trata-se de um 

modelo robusto, com R2 ajustados 0,46 (p=0,002) e 0,69 (p=0,0001) com 

estatística de Durbin-Watson respectivamente de 1,48 e 2,15, o que reflete 

uma importante capacidade de predição. 
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5.7  Considerações Clínicas e Perspectivas 

Clinicamente, a área coronariana apresentou-se como uma 

possibilidade de mensuração quantitativa daquilo que os autores chamavam 

de qualidade do leito coronariano. A simples aferição de tal variável, na 

amostra estudada, foi capaz de predizer o comportamento do calibre dos 

enxertos. Notadamente, ela pode ser uma ferramenta extremamente útil 

durante a tomada de decisão sobre a utilização e indicação dos enxertos de 

ATI, principalmente em se tratando de artérias coronárias receptoras com 

lesão proximal entre 50-75% de diâmetro de estenose.  

Devemos notar que, devido ao grande volume de exames de 

cateterismo, o cardiologista intervencionista usualmente descreve as lesões 

conforme a área de estenose em avaliação visual, superestimando-as em 

relação ao diâmetro de estenose. Isso é um fator importante de erro de 

aferição e é independente da qualificação e experiência do observador, 

sobretudo em lesões moderadas em que métodos adjuvantes são 

fundamentais: medida de RFC111. 

A sistematização da utilização de ferramentas de análise quantitativa 

pode auxiliar tanto o cardiologista quanto o cirurgião cardiovascular nas 

tomadas de decisão, as quais incluem opção por enxertos arteriais, 

revascularização de artérias coronárias com lesão limítrofe112,113.  

De modo especial, estudos de metanálise e revisão sistemática, 

conglomerando casuísticas de enxertos de ATI bilateral para os ramos da 

coronária esquerda, demonstraram impacto sobretudo em relação à 
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sobrevida47,48. Há evidências de que os estudos observacionais, dos quais 

derivam estas casuísticas, possuem impacto importante na hierarquia dos 

estudos clínicos, comparável até aos estudo aleatorizados114,115. No entanto, 

a utilização sistemática da ATID em RM ocorre num patamar inferior ao 

esperado na prática médica42. 

 Ao fenômeno de remodelamento dos enxertos de ATIB, outros 

estudos devem aferir a validade dos nossos resultados. A dificuldade ética 

em proceder a cateterismos eletivos devido a protocolos de estudo foi um 

ponto importante de limitação, por ocasião do projeto inicial de pesquisa, da 

opção pelo desenho transversal. O cateterismo “semi-eletivo” pré-operatório 

para análise das ATIs in situ seria a condição ideal. Nesse sentido, os 

indivíduos que iam se submeter à reoperação de RM, em alguns serviços de 

hemodinâmica, independentemente de terem utilizado enxerto de ATI 

previamente, recebiam injeção de contraste em ambas ATIs. No entanto, o 

reestudo em condições clínicas estáveis tem um óbice ético ainda maior 

devido ao potencial de lesão de um enxerto, como ATIE para o RIVA, com 

patências admiráveis em 15 e até vinte anos18-20. A solução virá com o 

avanço da tomografia multislice116. Quando houver a possibilidade do re-

estudo dos pacientes submetidos à RM realizar-se sem riscos, outras 

questões serão elucidadas: o período de tempo de readaptação do enxerto 

ao leito coronariano, a progressão da doença na coronária receptora e o 

remodelamento arterial ao longo do tempo. 

Quanto ao método de análise quantitativa empregado, pode ser 

reproduzido com facilidade por outros observadores, o que não configura um 
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longo período de aprendizado para quem já assiste a angiografias de rotina. 

Já existem aplicativos tipo freeware de consignação na Internet com este 

propósito. O acesso a tais instrumentos facilitará o desenvolvimento da 

análise de outros enxertos: artéria epigástrica e gastroepiplóica direita117.  

 

5.8  Limitações e Críticas ao Estudo 

 

5.8.1  Desenho do estudo 

Considerando-se um estudo transversal, o desfecho analisado tem 

estrita correspondência com os fatores de influência local. Não se configurou 

a análise do remodelamento arterial como um processo tempo-dependente. 

Para tanto, haveria necessidade de estudos seriados através de angiografia, 

preferencialmente iniciado com a ATIB ainda in situ. 

A seleção dos casos foi baseada em banco de dados não 

compartilhado em paralelo. A despeito do banco de dados da Divisão de 

Cirurgia/InCor FMUSP possuir característica prospectiva, existe uma falta de 

padronização nas descrições de cirurgias de RM, principalmente no que 

concerne à denominação anatômica das artérias coronárias e dos enxertos. 

Quanto ao banco de dados do Serviço de Hemodinâmica, ele possui um 

sistema de procura eletrônica mais refinado e maior padronização descritiva, 

o que facilita a pesquisa. A falta de acompanhamento prospectivo da 
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população envolvida dificulta a identificação dos pares no cruzamento de 

dados. 

Um viés de seleção importante refere-se à indicação clínica e não 

eletiva para o re-estudo com CATE. Em 18 casos (informação não 

apresentada), a indicação de CATE foi relacionado com sintomas 

cardiovasculares (angina, dispnéia, síncope etc), os demais realizaram o 

exame por indicação eletiva. De um contingente de 356 pacientes, 32 

(aproximadamente 9%) foram analisados e elegíveis para o estudo. Apesar 

da baixa incidência de re-estudos em nossa amostra, é compatível com o 

achado por outros autores72-76. No entanto, em uma amostra pequena, pode 

significar um viés importante.  

   

5.8.2  Método angiográfico 

A angiografia tem a limitação inicial de tratar-se de exame 

bidimensional. Portanto, é imprescindível que todas as medidas derivem de 

projeções em planos ortogonais. O cateter serve de parâmetro de calibração 

e é a única informação de proporções. Entretanto, o plano em que se 

encontra a ponta ou o corpo do cateter (aorta ascendente, subclávia ou aorta 

descendente) sofre a variação do trajeto do vaso no sentido ântero-posterior. 

Trata-se de um fato de relevância para as medidas de área coronariana da 

artéria circunflexa, uma vez que a calibração se dá na artéria subclávia 

direita e a coronária encontra-se num plano posterior, retrocardíaco. 

Kitamura et al.89 descreveram um modelo para a medida de comprimento 
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das ATIs; entretanto, era necessário um segundo ponto de calibração e, 

para tal, utilizavam uma fita métrica radiopaca durante o CATE. 

Em nossa amostra, os exames apresentavam uma resolução e uma 

preservação mecânica muito variáveis, o que dificultou a digitalização e 

aquisição de imagem e pode influenciar principalmente a estimativa dos 

diâmetros de estenose.  

As medidas de todas as variáveis angiográficas são observador-

dependente e, portanto, passíveis de interpretação variável. No que 

concerne às medidas de área coronariana, a demarcação da área de 

interesse é exclusivamente realizada pelo observador, sendo necessária 

uma padronização rigorosa no método. Notamos ainda que áreas 

coronarianas que excedem a captura da tela foram realizadas em dois ou 

até três tempos, o que pode representar uma limitação do aplicativo 

utilizado.  

 

5.8.3  Tamanho da amostra 

Apesar do modelo de regressão linear múltiplo apresentar três 

variáveis independentes significativas estatisticamente, esse tipo de análise 

é vulnerável a erro tipo II devido ao fato da amostra ser pequena. 

Considerando-se 64 enxertos, poderíamos ter um modelo mais consistente; 

no entanto, o escopo em questão é exatamente examinar as relações de 

lateralidade. Um exemplo notório é o diâmetro de estenose proximal 

apresentar-se significativo apenas para a ATID. Trata-se de uma variável de 
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importância clínica bem determinada. Outras variáveis de significância 

limítrofe poderiam ter representação estatística numa amostra maior.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66    CCoonncclluussõõeess  
 

 

 



Conclusões  
  
 

64

 

 

As artérias torácicas internas não apresentaram diferença nos calibres 

dos segmentos proximal e distal em relação à lateralidade (esquerda e 

direita). 

Nenhuma variável clínica determinou influência sobre o 

remodelamento da artéria torácica interna. 

O diâmetro de estenose proximal da artéria coronária revascularizada 

foi uma variável independente de correlação positiva em relação com o 

calibre distal da artéria torácica interna direita. 

A área da artéria coronária revascularizada foi a única variável 

independente de influência diretamente proporcional ao calibre distal da 

artéria torácica interna direita e esquerda. 
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