
Diagn Tratamento. 2011;16(4):190-1.

Destaques Cochrane

Revascularização transmiocárdica a laser versus 
tratamento clínico para angina refratária
Autora da tradução:

Rachel RieraI

Autor dos comentários independentes: 

José Henrique Andrade VilaII

José Pedro da SilvaIII

RESUMO
Introdução: Angina crônica e formas avançadas da doença 

coronariana são cada vez mais frequentes. Apesar do aumento 
da eficácia dos tratamentos de revascularização disponíveis, um 
subgrupo de pacientes apresenta angina refratária. A revascula-
rização transmiocárdica a laser (RTML) tem sido proposta para 
melhorar a situação clínica desses pacientes.

Objetivos: Avaliar a eficácia e a segurança da RTML quando 
comparada ao tratamento clínico otimizado quanto à melhora 
da gravidade da angina, da sobrevida e da função cardíaca em 
pacientes com angina refratária.

Estratégia de busca: Foram pesquisados ensaios clínicos 
no Cochrane Controlled Trials Register (CENTRAL), Me-
dline (January 2006 to June 2007), Embase (2004 to June 
2007) e estudos em andamento registrados nas bases meta-
Register of Controlled Trials Database (mRCT) e Clinical-
Trials.gov. Listas de referências de artigos relevantes também 
foram checadas.

Critérios de inclusão dos estudos: Estudos foram seleciona-
dos se cumpriram os seguintes critérios: ensaios clínicos rando-
mizados de RTML, por toracotomia, em pacientes com angina 
classe III-IV que foram excluídos de outros procedimentos de 
revascularização. De um total de 181 referências, 20 artigos fo-
ram selecionados relatando dados de sete estudos.

Coleta e análise dos dados: Dois revisores extraíram os da-
dos dos estudos selecionados. Os revisores realizaram, de forma 
independente, tanto a extração de dados quanto a avaliação da 
qualidade metodológica dos estudos. Os estudos selecionados 
apresentaram deficiências metodológicas e nenhum deles pre-
encheu todos os critérios de qualidade.

Principais resultados: Sete estudos (1.137 participantes dos 
quais 559 randomizados para RTML) foram incluídos. No ge-
ral, 43,8% dos pacientes no grupo de tratamento baixaram dois 
níveis na classificação da angina em comparação com 14,8% no 

grupo controle (odds ratio, OR = 4,63; intervalo de confiança 
95% = 3,43-6,25; heterogeneidade estatisticamente significati-
va). A mortalidade (análise por intenção de tratar) em 30 dias 
(4,0% no grupo RTML e 3,5% no grupo controle) e em um 
ano (12,2% no grupo RTML e 11,9% no grupo controle) foi 
semelhante nos dois grupos. A mortalidade (analisando apenas 
os pacientes que receberam a intervenção até o final do estudo) 
foi de 6,8% no grupo RTML e de 0,8% no grupo controle, 
mostrando uma diferença estatisticamente significativa. 

Conclusões dos autores: Não há evidências suficientes para 
concluir que os benefícios clínicos da RTML superam os riscos 
potenciais.1 O procedimento está associado a uma mortalidade 
precoce significativa.
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COMENTÁRIOS 
Concordamos com os autores desta revisão,1 de que não 

há provas na literatura indicando ter a revascularização trans-
miocárdica a laser benefícios clínicos que compensem os riscos 
potenciais do procedimento. Como a cirurgia de Vineberg no 
passado, a perfusão distal através da microcirculação pode ser 
bastante variável de paciente para paciente e hematoma intra-
miocárdico pode ter consequências graves.

Técnicas mais sofisticadas de revascularização miocárdica das 
artérias epicárdicas, usando artéria torácica interna em anas-
tomose sequencial para dois ou três ramos ou em ponte com 
veias safenas, para atingir porções bastante distais de artérias 
coronárias doentes, e também o uso de outros enxertos arte-
riais usualmente resolvem a angina em pacientes com função 
ventricular aceitável. Para pacientes com doença extremamente 
grave e difusa do leito coronariano distal ou função ventricu-
lar gravemente comprometida, o transplante cardíaco deve ser 
considerado.


