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seu controlo com menos fármacos anti-isquémicos) é bem
reconhecida e facilmente percetível na nossa prática clínica
diária. No entanto, o seu impacto no prognóstico dos
doentes depende de se conseguir reverter áreas extensas
de isquemia, daí a importância de ser realizada orientada por exames de documentação de isquemia1,2 . Esta
avaliação funcional deveria idealmente ser obtida de modo
não invasivo previamente à referenciação do doente para
cateterismo cardíaco, mas na prática clinica com frequência os doentes são referenciados para coronariografia sem
exames de isquemia ou com exames duvidosos e inconsistentes com a doença objetivada na coronariografia e/ou que
não permitem a localização da isquemia, como é o caso
da prova de esforço. É aqui que se insere a relevância da
avaliação funcional no laboratório de hemodinâmica, que
tem vindo a ser cada vez mais adotada nos últimos anos
para decidir e guiar a estratégia de revascularização, sendo
vários os trabalhos que validaram esta estratégia, não só
ao permitir diferir com segurança a intervenção em lesões
não significativas3 , mesmo a longo prazo4 , reclassificar a
gravidade e numero de lesões (SYNTAX funcional)5 e com
frequência levar a uma mudança de estratégia na sala6,7 .
Este último aspeto foi bem ilustrado pelo registo nacional
multicêntrico POST-IT que incluiu 918 doentes de 19 centros nacionais, sendo que em 44% dos casos o resultado do
FFR alterou a estratégia de revascularização pensada inicialmente e baseada apenas na angiografia7 . É assim no âmbito
da fisiologia coronária que se insere o artigo recomendado
do mês, no qual os autores descrevem os resultados a 3 anos
do importante estudo FAME-28 .

Resultados e relevância clinica do presente estudo

Comentário
Importância da avaliação funcional no tratamento
da doença coronária
O tratamento da doença coronária estável tem como objetivos essenciais melhorar os sintomas do doente e/ou
prolongar a sobrevida e assenta em dois pilares principais,
a terapêutica médica e a revascularização. A capacidade
da revascularização aliviar os sintomas (e/ou permitir o
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O estudo FAME-2 incluiu 888 doentes com doença coronária estável em 28 centros dos EUA e Europa, aleatorizados
após coronariografia para angioplastia versus terapêutica
médica otimizada em lesões funcionalmente significativas
(FFR< = 0,80). O estudo foi precocemente interrompido por
uma clara superioridade do grupo da intervenção na ocorrência do evento composto de morte, enfarte agudo do
miocárdio e revascularização urgente, tendo esses resultados inicias sido publicados em 2012 no New England Journal
of Medicine9 . No presente trabalho os autores descrevem
os resultados a três anos do estudo, tendo-se mantido a
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diferença significativa na taxa de eventos entre os dois
grupos (10,1% versus 22,0%) a favor do grupo submetido
a angioplastia de lesões funcionalmente significativas. À
semelhança do que já tinha sido observado inicialmente,
a grande diferença no endpoint composto resulta de uma
muito menor taxa de revascularizações urgentes (4,3% versus 17,2%) no seguimento, com reduções menos expressivas
no evento combinado de morte/enfarte agudo do miocárdio
(8,3% versus 10,4%). Como seria de esperar, os doentes no
grupo da revascularização tiveram menos angina no seguimento, o que se refletiu nos questionários de qualidade de
vida feitos aos doentes na avaliação basal e aos 3 anos.

Analise custo-eficácia das duas estratégias
Uma análise adicional interessante do presente estudo
prende-se com a avaliação concomitante custo-eficácia da
estratégia de angioplastia orientada por avaliação funcional, um aspeto cada vez mais importante em Medicina
e já anteriormente alvo de análise em trabalhos de
avaliação funcional10 . A estratégia inicialmente mais cara
de intervenção (ainda mais com o custo acrescido do fio
guia de pressão gasto no procedimento), com um custo
inicial de quase o dobro por comparação com o grupo de
doentes submetidos apenas a terapêutica médica, acaba por
se equilibrar aos três anos de seguimento com valores sobreponíveis de custo-eficácia para as duas estratégias. Assim, os
autores devem ser felicitados por terem conseguido demonstrar que a angioplastia orientada por avaliação funcional
numa população com doença coronária estável reúne as características mais desejadas de ambos os mundos --- obter uma
redução de eventos cardiovasculares por comparação com
a terapêutica médica isolada sem se acompanhar de uma
subida significativa na vertente dos custos.
Na nossa realidade Portuguesa, assumindo os valores
francamente mais baixos da angioplastia por comparação
com os países de referência da Europa e Estados Unidos
da América onde foram incluídos os doentes deste estudo,
poderíamos antecipar que estes resultados poderiam ainda
ser mais favoráveis à intervenção coronária percutânea.

Limitações do estudo
Por fim, vale a pena recordar duas limitações deste estudo
que deverão ser tidas em conta ao se tentar transpor os
resultados para a nossa prática clínica diária. Em primeiro
lugar, o estudo foi interrompido prematuramente por
evidência de superioridade no grupo da intervenção, o que
pode ter contribuído para exagerar as diferenças entre
os dois grupos. Este fenómeno tem vindo a ser analisado
e ficou bem documentado numa extensa meta-análise
envolvendo 94 estudos aleatorizados que foram parados
precocemente11 . Em segundo lugar, o evento que sofreu
maior redução no braço na intervenção guiada por FFR foi o
das revascularizações urgentes, sendo que a decisão para a
revascularização subsequente poderá ter sido naturalmente
influenciada pelo conhecimento da presença de estenoses
funcionalmente significativas que ficaram por tratar no
grupo de doentes aleatorizados para o grupo da terapêutica
medica otimizada. Apesar destas limitações, trata-se de
um importante estudo que deveria influenciar a nossa
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prática clinica diária e contribuir para a maior adoção
desta ferramenta, ainda subutilizada nos laboratórios de
hemodinâmica12 .
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