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Resumo 

 

 

Introdução A terapia celular envolvendo o transplante de células tronco autólogas 

de medula óssea surgiu como uma opção terapêutica viável para o tratamento de 

pacientes com angina refratária. Estudos conduzidos até o momento obtiveram 

resultados controversos de reperfusão miocárdica. O presente estudo avaliou a 

segurança e eficácia do Protocolo de Terapia Celular para Angina Refratária 

(ReACT®), no qual uma formulação de células tronco autólogas de medula óssea foi 

administrada como único tratamento para estes pacientes.  

 

Métodos Este estudo clínico fase I/IIa, aberto, não controlado, envolveu 8 pacientes 

com angina refratária e presença de viabilidade miocárdica, sem disfunção 

ventricular esquerda, os quais não eram candidatos às técnicas de revascularização 

miocárdica convencionais. ReACT® consistiu em um procedimento operatório 

envolvendo uma única série de múltiplas injeções intramiocárdicas (40-90 injeções, 

0,2 ml por punção), realizadas nas areas isquêmicas reversíveis do ventrículo 

esquerdo. Os desfechos primários foram a melhora na classificação de angina, 

segundo a Classificação de Angina da Sociedade Cardiovascular Canadense 

(CCSAC), ao final de 18 meses de seguimento pós-infusão, e a redução objetiva da 

area miocárdica isquêmica (avaliada por cintilografia miocárdica) após 12 meses; em 

correlação com a formulação de células tronco injetadas.  

 

Resultados Praticamente todos pacientes apresentaram melhora progressiva na 

classificação de angina, a qual iniciou-se aos 3 meses de seguimento (p=0,008) e 

manteve-se sustentada até 18 meses de pós-operatório (p=0,004); assim como 

redução objetiva da area miocárdica isquêmica aos 12 meses (diminuição de 84,4% 

da area isquêmica, p<0,004). Evidenciou-se também uma correlação 

significativamente positiva entre a concentração de monócitos no preparado celular 

injetado e melhora da CCSAC (r = -0,759, p < 0,05).  

 

Conclusão A melhora na Classificação de Angina da Sociedade Cardiovascular 

Canadense (CCSAC), concordante à redução cintilográfica da area miocárdica 



 vii 

isquêmica sugere neoangiogênese como o principal mecanismo de ação da terapia 

celular deste protocolo. A correlação positiva significativa entre a concentração de 

monócitos e melhora clínica suporta fortemente um efeito celular do ReACT®. 

ReACT® pareceu ser seguro e eficaz. 

 

 

Palavras-chaves – angina refratária; terapia celular; estudo clínico; células 

tronco de medula óssea; injeção intramiocárdica. 
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Abstract 

 

 

Background Autologous bone marrow mononuclear cell (BMMC) transplantation 

has emerged as a potential therapeutic option for refractory angina patients. Previous 

studies have shown conflicting myocardium reperfusion results. The present study 

evaluated safety and efficacy of CellPraxis Refractory Angina Cell Therapy Protocol 

(ReACT™), in which a specific BMMC formulation was administered as the sole 

therapy for these patients.  

 

Methods The Phase I/IIa Non-controlled, Open label, Clinical Trial, involved eight 

patients with refractory angina and viable ischemic myocardium, without left 

ventricular dysfunction and who were not suitable for conventional myocardial 

revascularization. ReACT™ is a surgical procedure involving a single series of 

multiple injections (40-90 injections, 0.2 ml each) into ischemic areas of the left 

ventricle. Primary endpoints were Canadian Cardiovascular Society Angina 

Classification (CCSAC) improvement at the 18 month follow-up and myocardium 

ischemic area reduction (assessed by scintigraphic analysis) at the 12 month follow-

up, in correlation with a specific BMMC formulation. 

 

Findings Almost all patients presented progressive improvement in angina 

classification beginning 3 months (p=0.008) post procedure which was sustained at 

the eighteenth month follow-up (p=0.004), as well as objective myocardium ischemic 

area reduction at 12 months (decrease of 84.4%, p<0.004). A positive correlation 

was found between monocyte concentration and CCSAC improvement (r = -0.759, p 

< 0.05).  

 

Interpretation Improvement in Canadian Cardiovascular Society Angina 

Classification, followed by correlated reduction in scintigraphic myocardium ischemic 

area strongly suggests neoangiogenesis as the main stem cell action mechanism. 

The significant correlation between number of monocytes and improvement strongly 

supports a cell related effect of ReACT™.  ReACT™ appeared safe and effective. 
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Key-words – refractory angina; cell therapy; clinical study; bone marrow stem cells; 

intramocardial injection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 As doenças cardiovasculares figuram entre a maior preocupação global, dada 

sua prevalência, incidência, mortalidade, cenário hospitalar e impacto econômico1. 

 

 No início do século 20, as doenças cardiovasculares (DCV) eram 

responsáveis por menos que 10% da mortalidade global. Já no final do século 20, 

correspondiam a aproximadamente metade de todos os óbitos nos países 

desenvolvidos e a 25% nos países em desenvolvimento2,3.  

 

 Uma estratificação da mortalidade por doenças cardiovasculares demonstra 

que a insuficiência coronariana corresponde a mais da metade dos óbitos, com 

aproximadamente metade dos custos globais das DCV concentradas neste grupo1. 

 

 No Brasil, as DCV são responsáveis por aproximadamente 32% da 

mortalidade global, sendo a insuficiência coronariana e a doença cerebrovascular 

suas maiores representantes4. 

 

 Apesar dos claros avanços no diagnóstico e tratamento das doenças 

cardiovasculares, projeções para 2030, realizadas por Mathers et al.5, ainda 

corroboram com um cenário sombrio de mortalidade. Após citar as 15 doenças com 

maior mortalidade mundial em 2002 e sua estimativa para 2030, a posição das DCV 

figura nas 2 primeiras posições, com a insuficiência coronariana em primeiro lugar 

nos 2 períodos.  
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 A aterosclerose constitui-se no principal processo fisiopatológico da 

insuficiência coronariana. Isto envolve alterações da função endotelial das artérias 

coronárias, recrutamento e acúmulo leucocitário, com consequente deposição de 

placas lipídicas na parede vascular, gerando um estreitamento da luz nas artérias e 

redução do fluxo sangüíneo.  

 

 Um dos mecanismos fisiológicos de compensação da aterosclerose e 

estenose arterial coronariana subsequente é a angiogênese. Obviamente, esses 

processos compensatórios não são suficientes per se. Estes processos serão 

estudados mais adiante. 

 

 A angina é a principal manifestação clínica da insuficiência coronariana 

crônica. Dentre as classificações de gradação de angina, a mais aceita 

mundialmente é a da Sociedade Cardiovascular Canadense (CCSAC)6, sendo a 

mais reprodutível7. 
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 Tabela 1. Classificação da angina pectoris (CCSAC), de acordo com a 

Sociedade Cardiovascular Canadense.  

 

 

 

Classe Definição 

I 

Atividades físicas corriqueiras (ex. andar, subir escadas) não provocam angina, 

esta só ocorre após esforço rápido, prolongado e extenuante durante o trabalho 

ou recreação. 

II 

Ligeira limitação às atividades corriqueiras. A angina ocorre ao subir escadas e 

caminhar rapidamente, caminhar em subidas, andar ou subir escadas após as 

refeições, no frio, vento ou sob stress emocional; ou durante as primeiras horas 

após acordar, quando andar mais do que dois quarteirões em superfície plana, 

ou subir mais do que um lance de escadas em ritmo e condições normais. 

III 

Limitação considerável da atividade física corriqueira. A angina ocorre ao andar 

um ou dois quarteirões em superfície plana ou subir um lance de escadas em 

ritmo e condições normais. 

IV 
Inabilidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto, os sintomas de 

angina podem estar presentes no repouso. 
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 A maioria dos pacientes com doença isquêmica do coração podem ser 

adequadamente tratados com terapia farmacológica e procedimentos de 

revascularização miocárdica; i.e., percutânea e/ou cirúrgica. 

 

 A revascularização miocárdica, percutânea ou cirúrgica, de forma sucinta, 

está indicada nos casos sintomáticos apesar de tratamento farmacológico adequado 

e otimizado e pacientes com efeitos colaterais importantes com a medicação. 

Contudo, independente do tratamento farmacológico e dos sintomas, a 

revascularização apresenta-se como a melhor opção nos casos cuja sobrevida pode 

ser prolongada8 e para os pacientes nos quais os testes não invasivos e/ou 

invasivos sugeriram alto risco9. Os quatro maiores determinantes de risco são a 

extensão da isquemia, o número de vasos coronarianos acometidos, a função 

ventricular e o substrato elétrico (arritmogênico). O maior efeito da revascularização 

miocárdica é justamente na isquemia, e a magnitude de seu benefício; em relação 

ao tratamento clínico, torna-se nitidamente evidente em pacientes com disfunção 

ventricular e áreas miocárdicas com defeito perfusional reversível. A decisão entre 

revascularização percutânea ou cirúrgica baseia-se na anatomia coronariana 

(identificada na angiografia coronariana), função ventricular, co-morbidades 

associadas e preferência do paciente. Não serão elencadas as indicações 

específicas para cada um dos dois tipos de revascularização miocárdica.  

 

 A despeito da identificação, diagnóstico, estratificação e tratamento 

adequados, um subgrupo de pacientes com doença coronariana apresenta sintomas 

isquêmicos refratários e intratabilidade de seu quadro clínico, irresponsíveis tanto a 
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terapia farmacológica convencional quanto as técnicas de revascularização 

disponíveis. 

 

 Dentre as razões pelas quais a revascularização miocárdica não se faz 

possível nesses casos, podemos citar : 

 

 

 Anatomia coronariana desfavorável; p.e., estenose coronariana difusa, 

usualmente com função ventricular esquerda preservada. Normalmente denominada 

“angina terminal”; 

 Uma ou várias revascularizações miocárdicas prévias (percutâneas e/ou 

cirúrgicas), as quais impossibilitam benefícios ou realização de revascularização 

adicional; 

 Ausência de enxertos; 

 Disfunção ventricular esquerda em pacientes com revascularização miocárdica 

prévia (percutânea e/ou cirúrgica); 

 Doenças extra-cardíacas com aumento de morbidade ou mortalidade peri/pós-

operatória; tais como, doença aterosclerótica generalizada, insuficiência renal, 

estenose carotídea e doença pulmonar; e/ou 

 Idade avançada – normalmente em combinação com os fatores supracitados. 
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Angina Refratária 

 

 

Definição 

 

 Esta condição recebeu diversas denominações na literatura médica – angina 

pectoris refratária, angina pectoris intratável e doença arterial coronariana terminal. 

Os dois últimos termos não são muito apropriados, uma vez que implicam em uma 

doença não mais susceptível a tratamento. Como veremos adiante, a angina 

pectoris refratária dispõe de alguns métodos terapêuticos disponíveis. 

 

 Angina pectoris é uma condição caracterizada por desconforto torácico devido 

a isquemia miocárdica associada a doença arterial coronariana10. É importante frisar 

que angina pectoris é um diagnostico clínico. 

 

 A Sociedade Cardiológica Européia, em comissão de consenso, definiu a 

angina pectoris refratária como uma “condição crônica caracterizada pela presença 

de angina causada por insuficiência coronariana, na presença de doença arterial 

coronariana, a qual não pode ser controlada pela combinação de tratamento 

farmacológico, angioplastia e cirurgia de revascularização miocárdica. A presença 

de isquemia miocárdica reversível deve ser clinicamente estabelecida como sendo a 

causa dos sintomas. A cronicidade da angina é definida como duração acima de 3 

meses.”11 
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 Dois critérios necessitam ser preenchidos antes dos pacientes serem 

diagnosticados como portadores de angina pectoris refratária: 

 

  Isquemia miocárdica objetiva deve produzir sintomas anginosos graves; e 

  Todas as terapias convencionais conhecidas foram exaustivamente tentadas e 

esgotadas. 

 

 Os pacientes com angina refratária apresentam sérias limitações para a 

realização de quaisquer atividades físicas cotidianas ou simplesmente são 

incapazes de desempenhá-las sem desconforto (Classe Funcional III ou IV da 

Sociedade Cardiovascular Canadense [CCSAC]). 

 

 A evidência objetiva de isquemia miocárdica pode ser demonstrada por testes 

ergométricos, estudos de imagens com estresse (ecocardiográficos, cintilográficos 

ou ressonância magnética) ou estudos coronarianos fisiológicos. 

 

 Os sintomas anginosos devem persistir a revelia da máxima terapia 

farmacológica tolerada, após diversas tentativas, com esquemas medicamentosos 

diferentes (levando-se em conta que alguns pacientes apresentam efeitos colaterais 

a determinadas medicações ou desenvolvem tolerância a outras; e até baixa 

aderência ao tratamento); e com um consenso que revascularização miocárdica, 

tanto percutânea quanto cirúrgica, é impossível de ser realizada. Deve-se frisar; por 

conseguinte, que todas as causas associadas de angina (anemia, hipertensão não 

controlada, grandes ganhos de peso, tireotoxicose, febres, infecções, taquicardias, 



Introdução 

 

8 

insuficiência cardíaca descompensada, doença valvar concomitante, medicamentos 

(anfetaminas), drogas (cocaína); dentre outras) devem ser excluídas. 

 

 A literatura científica os denomina “no-option patients”. 

 

 

Epidemiologia e História Natural 

 

 Como resultado dos avanços científicos e tecnológicos constantes na área 

cardiovascular, este subgrupo de pacientes com angina refratária cresce 

rapidamente. 

 

 Mais de 100.000 pacientes anualmente são diagnosticados como tendo 

angina refratária. De 500 angiografias consecutivas realizadas na “Cleveland Clinic” 

em 1998, 59 (12%) apresentavam evidências de isquemia e não eram candidatos às 

técnicas de revascularização convencionais12.  A Sociedade Européia de Cardiologia 

estima que 15% dos pacientes que já apresentaram angina podem ser 

caracterizados como apresentando-a na forma refratária11. Dados da “Mayo Clinic” 

de 2005 indicam que aproximadamente 150.000 a 250.000 pacientes, 

diagnosticados por ano com Angina Classe III e IV, são considerados refratários. 

  

 O impacto da angina refratária na mortalidade a longo prazo dos pacientes 

permanece controverso na literatura científica. Um pequeno estudo da “Cleveland 

Clinic” com 1 ano de seguimento mostrou altas taxas de re-hospitalização (1,3 

paciente/ano), infarto agudo do miocárdio (26%) e mortalidade por todas as causas 
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(17%) para os pacientes13. No entanto, uma série maior com 1.135 pacientes no 

“Minneapolis Heart Institute” revelou uma taxa de mortalidade anual por todas as 

causas muito mais baixa, de 3% para um seguimento médio de 4,7 anos14. Dados 

mais recentes da “Mayo Clinic”, com 196 pacientes incluídos, também corrobora 

com taxa de mortalidade baixa por todas as causas, de 5,5 % em 1 ano15. Tanto o 

estudo de “Minneapolis”, quanto o da “Mayo Clinic”, possuem baixa mortalidade por 

causa cardíaca, em torno de 2% ao ano. Similarmente, pacientes, com isquemia 

refratária, incluídos em ensaios clínicos apresentam baixa mortalidade no 

seguimento. Dados europeus envolvendo o seguimento clínico de 150 pacientes, em 

6 centros, para a inclusão em um protocolo de terapia gênica mostraram uma 

mortalidade de 5,5% em um ano e 13,5%, ao final de três anos16. Outro estudo 

europeu da história natural da angina refratária mostrou uma mortalidade de 10% no 

primeiro ano de seguimento17. Reforça-se, desta maneira, a não concordância entre 

os dados epidemiológicos a respeito da angina refratária. 

 

 Surpreendentemente, e de suma importância para a proposição de quaisquer 

modalidades de tratamento, a função ventricular dos pacientes com angina refratária 

permanece relativamente preservada, a despeito da refratariedade de sua 

doença16,17. 

 

 Podemos concluir; então, pelo exposto, que o maior desafio para os pacientes 

com angina refratária é a própria angina persistente e a péssima qualidade de vida. 
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Tratamento 

 

 Os “guidelines” da “American Heart Association/American College of 

Cardiology” fornecem poucas informações a respeito do tratamento para a angina 

refratária18,19. Dentre as recomendações, temos revascularização cirúrgica 

transmiocárdica com “LASER” (Classe IIa, Nível de Evidência A); contrapulsação 

externa maximizada (Classe IIb, Nível de Evidência B) e estimulação medular – 

neuromodulação (Classe IIb, Nível de Evidência B). 

 

 Dentre as opções gerais de tratamentos disponíveis, temos agentes 

farmacológicos, neuromodulação, terapia de contrapulsação externa maximizada 

(“EECP – enhanced external counterpulsation”), anestesia torácica epidural, 

simpaticotomia torácica endoscópica, bloqueio do gânglio estrelado esquerdo, 

revascularização transmiocárdica à “LASER”, arterialização percutânea in situ do 

seio coronário, terapia de quelação, crioterapia, transplante cardíaco, terapia gênica 

e terapia celular. Detalharemos abaixo cada uma delas. 

 

Agentes farmacológicos 

  

 A terapia farmacológica para angina refratária envolve medicação 

convencional e alternativa. 

 

 O tratamento farmacológico convencional sempre apresenta-se como opção 

inicial e coadjuvante a despeito da adição de quaisquer outros tipos de tratamentos.  
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 Primordial e indispensável a utilização de ácido acetilsalicílico (AAS), beta-

bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), 

bloqueadores dos canais de cálcio e os nitratos de longa duração, nas maiores 

doses toleradas. A administração de nitratos sublinguais (nitroglicerina) reserva-se 

alivio imediato dos sintomas anginosos agudos. As estatinas também estão 

indicadas, uma vez que melhoram a função endotelial, além de possuírem atividade 

anti-inflamatória. 

  

 Mais uma vez, reiteramos a fundamental importância da exaustão completa e 

a adequação das terapias farmacológicas antes que esses pacientes sejam 

rotulados como portadores de angina pectoris refratária.  

 

 A terapia farmacológica alternativa compreende agentes anti-agregantes, 

analgésicos opióides, heparina de baixo peso molecular, agentes trombolíticos, 

inibidores parciais dos ácidos graxos, dentre outros. 

 

 Dentre os anti-agregantes alternativos, o clopidogrel, um inibidor da 

glicoproteína plaquetária Ib/IIa, tem sido utilizado em associação com o AAS; porém 

ainda de forma especulativa.  

 

 O tratamento com opióides em condições álgicas não malignas é altamente 

controverso. No entanto, em casos muito selecionados e com indicação criteriosa, 

podem ser úteis20. 
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 A utilização de heparinas de baixo peso molecular por alguns autores18,19 

mostrou resultados tímidos, com importante efeito placebo, sendo necessários 

estudos para avaliação de segurança. 

 

 O valor do uso de trombolíticos (principalmente a uroquinase) nos pacientes 

com angina refratária é incerto, dado estudos com pequenos grupos de 

pacientes21,22. 

 

 A ranolazina, um inibidor parcial dos ácidos graxos, representa uma nova 

classe de droga para o tratamento da angina. Sua ação dá-se por aumentar 

eficientemente a utilização miocárdica de oxigênio durante o estresse; por maximizar 

a utilização de oxigênio pela glicose ao invés da oxidação mediada por ácidos 

graxos, muito menos eficiente. O CARISA “Trial” demonstrou benefícios iniciais com 

esta medicação23 ; assim como o ERICA24  e o MERLIN25 “Trials”, com maior 

número de pacientes. Entretanto, estudos adicionais específicos para angina 

refratária necessitam ser conduzidos. 

 

 Outras substâncias como o aminoácido L-arginina26,27, o nicorandil (ativador 

do canal de adenosina trifosfato-potássio), a trimetazidina (inibidor do metabolismo 

de ácidos graxos) e a ivabradina (inibidor específico do canal iônico If) possuem 

resultados fracos ou ainda aguardam aprovação do “FDA (Food and Drug 

Administration)”. 
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Neuromodulação 

 

 A neuromodulação atua por interrupção ou modificação dos sinais neuronais 

aferentes através dos quais a dor é percebida, por intermédio de eletrodos 

conectados a um gerador de pulso. Dentre suas modalidades, a estimulação elétrica 

nervosa transcutânea (“TENS – transcutaneous electrical nerve stimulation”)28,29 e a 

estimulação medular (“SCS – spinal cord stimulation”) 30,31,32,33,34 são as que tem 

apresentado resultados objetivos interessantes, com diminuição dos episódios 

anginosos e da necessidade da utilização de nitratos. A SCS parece ser mais 

eficiente que a TENS. 

 

 Apesar de ser considerada uma terapia efetiva, principalmente utilizada na 

Europa, preocupações acerca da invasibilidade da SCS e dos efeitos colaterais 

cutâneos importantes da TENS têm sido levantadas35. Além de um forte efeito 

placebo estar presente, a impossibilidade da inclusão de um grupo placebo 

concomitante a essas terapias, em vista da estimulação elétrica não reprodutível por 

outra forma, torna difícil uma avaliação criteriosa das mesmas. 

 

 Uma metanálise dos estudos randomizados e controlados envolvendo a SCS 

mostra claramente a heterogeneidade dos estudos e, apesar de favorer o tratamento 

da angina refratária, apresenta eficácia similar à obtida com a revascularização 

transmiocárdica a “LASER” percutânea36. Outro estudo demonstra ausência de 

melhora na perfusão miocárdica, avaliada através de cintilografia de perfusão 

miocárdica por tomografia computadorizada de emissão de fóton único (“SPECT”), 
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no seguimento de um ano, em pacientes com angina refratária, tanto com SCS, 

quanto com revascularização transmiocárdica a “LASER” percutânea37. 

 

Terapia de Contra-Pulsação Externa Maximizada (EECP) 

 

 A EECP é uma técnica não invasiva de compressão que simula a ação do 

balão intra-aórtico. Um tratamento típico inclui em 35 sessões de 1 hora, durante 7 

semanas, em regime ambulatorial. 

 

 Baseando-se nos dados disponíveis, 75% dos pacientes referem melhora de 

uma classe funcional de angina da Sociedade Cardiovascular Canadense e estudos 

multicêntricos, controlados e duplo-cegos, além de registros internacionais, também 

mostraram benefícios. No entanto, estes achados clínicos permanecem duvidosos 

em revisões sistemáticas38.  

 

 O Registro Internacional de pacientes que se submeteram a EECP, 

envolvendo 1427 pacientes (com 1061 pacientes completando o estudo), com um 

seguimento de 3 anos, que avaliou a melhora na classificação de angina (CCSAC) e 

qualidade de vida, mostrou redução de uma classe de angina em 78% dos 

pacientes; e, de duas classes, em 38% dos casos39. 

 

 A maior limitação desta técnica consiste no fato de a mesma ser ambulatorial, 

não estando disponível para uso domiciliar.  
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Anestesia torácica epidural 

 

 Um cateter epidural convencional é inserido no nível correspondente aos 

segmentos cardíacos; i.e., C7-T4. O anestésico pode ser infundido de forma 

continua, por bomba de infusão; ou injeção intermitente. 

 

 Este método já vem sendo usado há décadas no tratamento da angina 

pectoris severa, principalmente a angina instável. Não apresenta-se como um 

método bem documentado para angina crônica (refratária), principalmente pela taxa 

de complicações e dificuldade do uso domiciliar (invasibilidade e necessidade de 

infusões medicinais constantes). 

 

Simpaticotomia torácica endoscópica 

 

 Procedimento muito semelhante ao utilizado para o tratamento da hiperidrose 

palmar. Realiza-se a eletrocoagulação com transecção dos gânglios simpáticos T1-

T5 do lado esquerdo e, em alguns casos, bilateral. 

 

 A maior experiência atualmente é a da Suécia. Uma redução dos sintomas 

anginosos e diminuição do uso de nitratos tem sido relatados; entretanto, a 

freqüência de complicações, incluindo morte perioperatória e pós-operatória, infarto 

agudo do miocárdio, além de distúrbios autonômicos e sensoriais não pode ser 

negligenciada. 
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 Um outro grupo avaliou a utilização da simpaticotomia torácica endoscópica 

em 10 pacientes com angina refratária, em um seguimento de 6 meses. Os 

resultados evidenciaram uma melhora discreta na classificação funcional de 

angina40. 

 

 A base científica ainda é fraca para suportar este procedimento como rotineiro 

clinicamente, dado o pequeno número de pacientes incluídos nos estudos; não 

sendo factível como primeira alternativa para os pacientes com angina refratária. 

 

Bloqueio do gânglio estrelado esquerdo 

 

 O bloqueio do gânglio estrelado esquerdo é realizado por bloqueio anestésico 

local (lidocaína). Não é um método isento de complicações e há mortalidade 

relatada com este procedimento41,42,43,44,45,46,47,48. A experiência de um centro inglês 

demonstra que este tratamento pode ser efetivo e atraente49,50. 

 

 No entanto, o bloqueio precisa ser realizado em intervalos regulares; e ainda 

necessita de melhor avaliação, principalmente quanto aos aspectos de segurança do 

método. 

 

Revascularização transmiocárdica a “LASER” 

 

 A revascularização a “LASER” cria canais no músculo cardíaco, com o 

propósito de revascularização direta do miocárdio isquêmico51,52,53. Os dois tipos de 
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laser mais utilizados e aprovados pelo “FDA” são o de CO2 e o “Ho-YAG 

(holmium:yttrium-argon-garnet) LASER”54. 

 

 Os pacientes destinados a este tipo de terapia compreendem os com função 

ventricular esquerda normal ou levemente deprimida. Pacientes com disfunção 

ventricular grave não são bons candidatos para este procedimento. 

 

 Dentre as complicações descritas com o procedimento, temos infarto agudo 

do miocárdio, síndrome de baixo débito cardíaco, arritmias ventriculares, fibrilação 

atrial, insuficiência mitral aguda (lesão de cordoalha tendínea pelo “LASER”), 

sangramento, e outras complicações usuais de pós-operatório (infecção de ferida 

operatória, pneumonia, etc.). 

 

 Alguns estudos não randomizados demonstraram melhora nos sintomas 

anginosos e nos resultados cintilográficos com tálio em mais de 75% dos pacientes, 

após um seguimento de 12 meses55. 

 

 Os estudos randomizados apresentam resultados divergentes56, a maioria 

não demonstrando melhora objetiva na perfusão miocárdica57,58,59, a despeito da 

melhora subjetiva da classe funcional da angina da Sociedade Cardiovascular 

Canadense. 

 

 Seis estudos multicêntricos randomizados e controlados compararam a 

revascularização transmiocárdica a “LASER” e a terapia farmacológica em pacientes 

com angina refratária60,61,62,63,64,65. Em todos seis estudos houve uma diminuição na 
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freqüência e gravidade da angina, embora a magnitude de melhora tenha variado. 

Estudos de perfusão miocárdica foram realizados em 5 dos 6 estudos. Em 4 destes 

5 estudos, a perfusão não aumentou no grupo do “LASER”, e; no quinto estudo, a 

melhora subjetiva (sintomas anginosos) foi desproporcional a melhora objetiva 

(perfusão miocárdica). 

  

 Uma possível explicação seria que os canais criados com o “LASER” 

eventualmente fecham, e que os benefícios observados em poucos estudos dever-

se-iam a lesão miocárdica que o “LASER” provoca, que estimula angiogênese e/ou 

causa denervação miocárdica66.  

 

 Por essas razões, o alivio sintomático parece ser altamente dependente de 

efeito placebo; apesar de mecanismos como angiogênese e denervação terem sua 

importância. No entanto, os relatos são inconsistentes. 

 

 O mecanismo real da revascularização transmiocárdica com “LASER” 

permanece incerto. O efeito placebo desta terapia tem sido altamente questionado67. 

 

 Outra modalidade é a revascularização transmiocárdica a “LASER” 

percutânea, com menor invasibilidade. Apesar de inicialmente promissora, mostrou-

se inefetiva, com mesmos resultados que a revascularização transmiocárdica a laser 

convencional68,69,70. 
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 Alguns centros avaliaram a utilização da revascularização transmiocárdica a 

“LASER” em conjunção com a injeção intramiocárdica de células tronco, no mesmo 

ato operatório. Este assunto será tratado no tópico Terapia Celular. 

  

Arterialização percutânea in situ do seio coronário 

 

 Esta modalidade de tratamento redireciona o fluxo arterial coronariano de 

uma artéria obstruída parcial ou totalmente para a veia coronária adjacente, 

arterializando a veia e promovendo retroperfusão do miocárdio isquêmico. A base 

anatômica deste método reside no fato de que, mesmo nos casos mais graves de 

doença aterosclerótica coronariana, o sistema venoso correspondente permanece 

livre de doença e as veias coronárias podem ser dispensadas individualmente, dada 

a redundante rede venosa. 

 

 Apesar da base teórica sólida e promissora, este procedimento deve ser 

considerado experimental, pela escassez científica e clínica. 

 

Terapia de quelação 

 

 A terapia de quelação é a que menos possui suporte científico como opção 

para o tratamento da angina refratária. Baseia-se no uso do EDTA (ácido 

etilenodiamino-tetra-acético) e sua habilidade teórica de extrair o cálcio da placa 

aterosclerótica. Esta hipótese nunca foi confirmada cientificamente, além de não ser 

mais aplicável após aprofundamento da compreensão fisiopatológica do processo 

aterosclerótico. 
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 Os resultados são conflitantes e não ha evidência convincente que a 

quelação ofereça benefícios71. 

 

Crioterapia 

 

 Recentemente, um primeiro estudo em humanos avaliou a utilização de 

crioterapia endomiocárdica percutânea em 16 pacientes com angina refratária72. Os 

resultados mostraram melhora na classificação funcional de angina, tolerância ao 

exercício e qualidade de vida. Porém, não houve evidências de melhora objetiva na 

perfusão miocárdica, avaliada por cintilografia. Também houve relato de 

complicações relacionadas ao procedimento em 3 pacientes, incluindo 

tamponamento cardíaco e taquicardia ventricular, com necessidade de cardioversão 

elétrica. 

 

Transplante cardíaco 

 

 Dada a escassez de órgãos para as indicações já bem estabelecidas e 

concordantes, o transplante cardíaco não apresenta-se como uma alternativa 

concreta para os pacientes com angina refratária. Apesar de realizado em poucos 

centros para tal indicação, a maioria dos centros não o considera para o tratamento 

da angina refratária.  
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Terapia gênica 

 

 Uma proposta terapêutica para o tratamento da angina refratária é aumentar 

a perfusão miocárdica através da formação de novos vasos sangüíneos, por 

angiogênese, arteriogênese e/ou vasculogênese73,74. 

 

 Angiogênese refere-se ao aparecimento e brotamento de novos vasos a partir 

de vasos sangüíneos pré-existentes, normalmente resultando na formação de 

estruturas pequenas, semelhantes a capilares sangüíneos, representando uma 

resposta biológica das células endoteliais. Considerando o nível molecular, a 

angiogênese pode ser caracterizada como uma resposta especializada que utiliza 

mecanismos celulares básicos relacionados a células endoteliais e biologia vascular. 

 

 Os eventos celulares envolvidos na angiogênese estão intrinsecamente 

conectados ao remodelamento vascular, através de mudanças na proliferação, 

apoptose, e migração das células endoteliais; assim como alterações no “turnover” 

da matriz extracelular. 

 

 A arteriogênese, por sua vez, constitui a formação de vasos sangüíneos mais 

complexos que os formados na angiogênese (vasos de novo ou remodelação de 

vasos pré-existentes em vasos condutores), os quais se consistem não apenas de 

células endoteliais, mas também de células musculares lisas incorporadas e matriz 

extracelular, a fim de formar a túnica média das artérias, fibras elásticas e a camada 

adventícia. Diferentemente, na angiogênese, os vasos sangüíneos compõem-se 

somente de células endoteliais, membrana basal e algumas células murais. Para fins 
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didáticos, cabe a definição de vasculogênese, que representa um estado 

embrionário do desenvolvimento vascular, no qual células endoteliais originam-se a 

partir da diferenciação in situ de precursores angioblásticos, a fim de formar os 

plexos vasculares primários no embrião e ilhas sangüíneas da circulação primitiva. 

 

 Além do brotamento de novos vasos, engloba-se no conceito de angiogênese 

os mecanismos de intussuscepção, formação de pontes conectoras e intercalamento 

das células endoteliais para aumentar o diâmetro e comprimento dos vasos 

sangüíneos. Este plexo vascular relativamente primitivo, formado por esses 

mecanismos básicos, necessita de amadurecimento e remodelação intrínseca para 

funcionar como uma rede vascular tridimensional, com padrões arteriais e venosos 

otimizados. 

 

 Estímulo da angiogênese por terapia gênica com VEGF (“vascular endothelial 

growth factor”) é a forma mais estudada de terapia gênica. O vetor de transferência 

do VEGF pode ser um plasmídeo de ácido desoxiribonucléico (DNA) ou um vetor 

biológico (retrovírus, adenovírus e outros). 

 

 Dados experimentais mostraram melhora do fluxo sangüíneo para áreas 

isquêmicas em artérias periféricas e no coração75. Estudos clínicos preliminares 

evidenciam resultados promissores76,77. No entanto, estudos clínicos randomizados 

com terapia gênica isoladamente falharam em evidenciar os mesmos 

resultados78,79,80,81,82. 
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Terapia celular 

 

 Em 1961, Till et al. descobriram células clonogênicas de medula óssea que 

originavam colônias de multilinhagem hematopoiéticas no baço83,84,85. 

   

 Outro estudo deste grupo propôs que estas células eram células 

hematopoiéticas multipotentes que possuíam propriedades de auto-renovação e 

diferenciação em multilinhagens86.  

 

 A definição de células-tronco não mudou desde então; funcionalmente 

reconhecidas pela sua capacidade de auto-renovação, formação de clones, 

plasticidade e diferenciação em tipos de células sangüíneas maduras 87,88,89,90,91,92,93. 

 

 Dada sua origem, as células tronco podem ser divididas em embrionárias e 

adultas. 

 

Células-tronco embrionárias 

 

 As células–tronco embrionárias humanas, derivadas da massa interna do 

blastocisto, possuem propriedades únicas. Estas células podem crescer in vitro e 

propagar-se indefinidamente no seu estado indiferenciado retendo um cariótipo 

normal 94,95.  
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 Durante o desenvolvimento das células embrionárias, são expressos 

marcadores de mesoderme (-globina), ectoderme (neurofilamento 68) e endoderme 

(-fetoproteína) 96,97. 

 

 Adicionalmente, elas mantêm um comprometimento com a propriedade de 

multilinhagem ao longo do tempo e; portanto, podem diferenciar-se in vitro em todos 

os tipos celulares presentes em um organismo98,99,100. Porém, não há metodologia 

rígida para diferenciação de células embrionárias em cardiomiócitos in 

vitro101,102,103,104,105,106,107. 

 

 Considerando os riscos associados com o amplo potencial diferenciativo das 

células embrionárias in vivo, somente relatos esporádicos empregaram a utilização 

dessas células no coração108,109,110,111,112,113. 

 

 Apesar de algum grau de melhora cardíaca funcional ter sido observado com 

a utilização de células embrionárias114, sua utilização terapêutica associa-se com 

efeitos colaterais proibitivos, como a formação de teratomas. Mesmo estes 

conceitualmente apresentarem uma característica benigna, sua localização cardíaca 

enseja um comportamento biológico maligno. Também, células embrionárias 

injetadas por via intravenosa (IV) periférica podem instalar-se e colonizar todos os 

órgãos, com o desenvolvimento potencial de lesões neoplásicas. 

 

 O potencial neoplásico maligno das células embrionárias não está bem 

definido; no entanto, há uma notável preocupação dado o fato que as células 

embrionárias e as células carcinomatosas embrionárias – células tronco do 
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teratocarcinomas – compartilham vários marcadores mútuos, como Oct 4 e Nanog. 

Além disso, a propriedade auto-renovatória das células embrionárias e das células 

carcinomatosas embrionárias é modulada por vias semelhantes115,116,117,118.  

 

 A imunorejeição das células embrionárias alogênicas ou seu progenitor 

diferenciado constitui uma importante limitação adicional para sua aplicação119,120. 

Apesar de inicialmente serem consideradas privilegiadas imunologicamente, as 

células embrionárias humanas, mesmo em seu estado indiferenciado, expressam 

níveis discretos de antígenos HLA classe I, os quais aumentam a medida que a 

célula torna-se diferenciada121,122.  

 

 Considerando o já exposto sobre a reatividade imunológica e o potencial 

neoplásico das mesmas, a proposição e necessidade da utilização de um regime 

imunossupressor após sua aplicação terapêutica torna-se extremamente 

complicada.  

 

 Finalmente, a aplicação potencial das células embrionárias enfrenta 

profundas preocupações éticas. 

 

 Na verdade, o debate sobre as preocupações de eficácia das células 

embrionárias e das células adultas torna-se infrutífero, uma vez que a utilização das 

células embrionárias na prática clinica não possui previsibilidade no momento. 
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 Enquanto isso, as células adultas apresentam riscos mínimos e como a única 

forma de terapia celular para regeneração miocárdica clinicamente aplicável 

atualmente123.  

      

Células-tronco adultas 

 

 Dentre as células-tronco adultas, as mais estudadas são as de medula óssea 

e  os mioblastos esqueléticos124.  

 

 A aceitação natural da proposta de utilização de células de medula óssea no 

contexto da regeneração cardíaca deve-se aos mais de 30 anos de experiência 

clínica e o excelente perfil de segurança das mesmas para transplante de medula 

óssea. 

 

 A medula óssea contém várias populações de células-tronco adultas. Em 

adição às células diferenciadas, como as células estromais, vasculares, adipócitos, 

osteoblastos e osteoclastos; células primitivas residem na medula óssea. Esta 

classe de células indiferenciadas com propriedades de célula-tronco é heterogênea, 

sendo composta de células-tronco hematopoiéticas, mesenquimais e progenitoras 

endoteliais125.  

 

 Apesar das células hematopoiéticas terem sido descobertas a mais de 4 

décadas seu isolamento somente tornou-se possível pelos marcadores de 

superfície126,127,128,129,130. 

 



Introdução 

 

27 

 As células hematopoiéticas de medula óssea apresentam positividade para o 

seguinte perfil de marcadores fenotípicos: Lin, CD34, CD38, CD43, CD45RO, 

CD45RA, CD59, CD90, CD109, CD112, CD133, CD166, e HLA DR. 

 

 As células mesenquimais, por sua vez, são negativas para CD34, CD45, 

CD14, CD31, CD133; e positivas para CD105, CD66, CD54, CD55, CD13, CD44. 

 

 As células progenitoras endoteliais são positivas para CD34, CD133 e 

VEGFR2. 

 

 As células-tronco hematopoiéticas e mesenquimais foram inicialmente 

empregadas no reparo de órgãos lesados, originando tecidos distintos do órgão de 

origem131,132,133,134,135,136,137,138,139,140.  

 

 No entanto, uma população de células-tronco mista derivada de medula 

óssea (MO) tem sido mais comumente utilizada como terapia regenerativa ao invés 

de um pool específico e purificado de célula-tronco141,142,143,144,145,146,147,148,149.  

 

 Com isso, uma forma possível de reparo miocárdico é o transplante de 

células-tronco de medula óssea150,151. De fato, a medula óssea é, no presente, a 

fonte mais freqüentemente utilizada para reparo cardíaco no contexto clínico.  

 

 Dentre todas células tronco adultas ou progenitoras, a população celular da 

medula óssea é a que possui o maior potencial de diferenciação em multilinhagem e 

acoplamento funcional com outros tecidos152,153,154,155,156,157,158. 
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 Ferrari et al. ilustrou que a regeneração de músculo esquelético com células-

tronco de medula óssea em modelo de ratos transgênicos dava-se pelas células-

tronco de medula óssea do doador159. 

 

 A eficácia das células-tronco de medula óssea para a regeneração miocárdica 

após o infarto agudo foi documentada há 9 anos, em estudo experimental pioneiro 

em ratos, que consistia na ligadura da artéria interventricular anterior e injeção 

intramiocárdica das células – com marcação de cromossomos sexuais. Como 

resultado obteve-se 68% de colonização do miocárdio infartado pelas células tronco 

e melhora do desempenho cardíaco em 40% dos animais160.  

 

 Dada as dificuldades práticas com o modelo animal do estudo acima160, 

realizou-se mobilização de células de medula óssea através da administração 

sistêmica de fator de célula-tronco e fator estimulador de colônias de granulócitos 

(“G-CSF”), com regeneração miocárdica em todos os animais tratados161.   

 

 Em outro estudo preliminar, experimental, Kocher et al. injetaram, via 

intravenosa periférica, células-tronco hematopoiéticas CD34+ mobilizadas da medula 

óssea por “G-CSF”, em ratos após ligadura da artéria interventricular anterior. As 

células povoaram o miocárdio infartado dentro de 48 horas, nos animais tratados, 

mas não no grupo controle162. 

 

 Reiterando, os primeiros passos e experimentos que evidenciaram a 

diferenciação de células-tronco de medula óssea em células musculares para o 
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reparo de doenças cardíacas, especialmente no infarto agudo experimental, foram 

realizados por diversos grupos, demonstrando:  

 

  Regeneração miocárdica após infarto163,164; 

  Redução no tamanho do infarto163,164; 

  Expressão “de novo” de proteínas cardíacas por células-tronco de medula 

óssea165,166.  

 

 Esses estudos estimularam outros investigadores a documentar a habilidade 

das células de medula óssea em regenerar o coração167,168,169,170,171,172, 

demonstrando capacidade das mesmas em promover angiogênese e diferenciação 

em cardiomiócitos173. 

 

 Estudos clínicos iniciais justificaram a segurança e aplicabilidade da injeção 

intracoronariana de células-tronco de medula óssea após o infarto agudo do 

miocárdio (IAM)174,175. De fato, a maioria dos estudos clínicos realizados até hoje 

englobou pacientes com infarto agudo do miocárdio. 

 

 O primeiro estudo desta natureza foi realizado por Strauer et al. Strauer et 

al.174, em 2001, realizaram um estudo com injeção intracoronariana de células-

tronco de medula óssea em pacientes com infarto agudo do miocárdio. 

 

 Estudos maiores, controlados e randomizados, também evidenciaram efeitos 

favoráveis da terapia com células-tronco da função ventricular esquerda segmentar 

e global e na perfusão miocárdica neste mesmo grupo de pacientes. 
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 O estudo TOPCARE-AMI176 demonstrou um aumento significativo na fração 

de ejeção global do ventrículo esquerdo e uma diminuição significativa da área 

infartada, medida por ressonância magnética, um ano após injeção intracoronariana 

tanto com células-tronco de medula óssea quanto com células progenitoras 

periféricas na artéria culpada pelo infarto.  

 

 O BOOST “Trial” 177, através de injeção intracoronariana de células-tronco de 

medula óssea, demonstrou aumento significativo na fração de ejeção segmentar e 

global do ventrículo esquerdo, seis meses após a infusão, no grupo tratado, em 

relação ao grupo controle. No entanto, com 18 meses de seguimento a diferença 

deixou de ter significância estatística. 

 

 No estudo REPAIR-AMI178, houve uma melhora na fração de ejeção, nos 

pacientes pós-infarto, pela infusão intracoronariana de células-tronco de medula 

óssea, em relação ao grupo controle. No seguimento de um ano, o grupo tratado 

com células-tronco teve menores taxas de mortalidade, recorrência de infarto e 

procedimentos de revascularização. A despeito disso, esses benefícios não podem, 

por si só, serem associados à terapia celular. 

 

 O ASTAMI “Trial”179 não mostrou benefícios na injeção intracoronariana de 

células-tronco mononucleares de medula óssea na fração de ejeção global, 

resultando em incremento estatisticamente equivalente na fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo entre o grupo tratado e o grupo controle, 6 meses após a terapia 

celular. 
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 Outros estudos, com injeção intracoronariana, no IAM, empregando linhagens 

específicas de células-tronco de medula óssea – mononucleares, mesenquimais e 

células CD133+ - também demonstraram resultados favoráveis180,181,182. Necessário 

ressaltar que a utilização de células tronco de medula óssea CD133+ acarretou um 

aumento de estenose coronariana e intra-stent183. 

 

 O estudo FINCELL, duplo-cego e controlado, avaliou a eficácia e segurança 

de injeção intracoronariana de células-tronco mononucleares de medula óssea após 

terapia trombolítica no infarto agudo do miocárdio. Com 6 meses de seguimento dos 

pacientes incluídos, evidenciou-se aumento na fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo no grupo tratado com células-tronco de medula óssea. Não houve eventos 

adversos, como arritmias, reestenose coronariana ou taxa de eventos maior que o 

esperado184.  

 

 Esses dados mostram uma grande variabilidade de resultados185,186. No 

entanto, em todos os estudos clínicos, percebe-se uma melhora inequívoca do 

coração infartado – aumento na fração de ejeção ou redução no tamanho da área 

infartada – após a terapia celular de pelo menos 3%; melhora esta adicional à já 

esperada com os procedimentos intervencionistas – angioplastia coronariana 

transluminal percutânea (“PTCA”), com ou sem emprego de “stents”187,188.  

 

 Considerando mobilização de células-tronco de medula óssea com “G-CSF”, 

estudos demonstraram um aumento na taxa de re-estenose da artéria culpada e 

desfechos negativos no grupo tratado em relação ao grupo controle189,190,191.  
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 Com isso, e trabalhos mostrando resultados discordantes de segurança, 

ainda permanece controversa a aplicação de “G-CSF” tanto em isquemia aguda, 

quanto em crônica 192,193,194,195,196,197. 

 

 Diferentemente da forma intracoronariana utilizada nos estudos envolvendo 

pacientes com IAM, na isquemia coronariana crônica, a forma mais utilizada de 

administração das células-tronco é a injeção intramiocárdica – endocárdica ou 

epicárdica198,199,200. 

 

 Na miocardiopatia isquêmica crônica, a administração endomiocárdica de 

células-tronco mononucleares de medula óssea foi realizada pela primeira vez por 

Perin et al.201 através do sistema NOGA®, em pacientes com insuficiência cardíaca 

crônica, angina refratária e não elegíveis para terapias de revascularização 

convencionais – “no options patients”. Houve um aumento substancial na fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo e na redução do volume sistólico final, avaliado por 

ecocardiografia, em 4 meses. O mapeamento eletromecânico evidenciou melhora 

mecânica significativa nos segmentos tratados com célula-tronco. 

 

 Um estudo prospectivo, também utilizando o sistema NOGA®, conduzido por 

Tsé et al.202 foi realizado em oito pacientes “no option”, com uma média de 15 

injeções endomiocárdicas de células-tronco mononucleares de medula óssea por 

paciente, nas áreas isquêmicas. Após 3 meses houve uma redução nos episódios 

semanais de angina e do uso de nitratos.  
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 Com desenho semelhante, Fuchs et al.203 reportaram uma diminuição 

significativa no escore de angina pela CCSAC e isquemia miocárdica induzida pelo 

stress, após 3 meses de injeção endomiocárdica de células-tronco mononucleares 

de medula óssea em 14 pacientes “no option”. 

 

 Diversos estudos englobando terapia celular concomitante à revascularização 

miocárdica cirúrgica, envolvendo administração intramiocárdica tanto de células 

mononucleares de medula óssea204,205,206,207, quanto com linhagens específicas – 

CD133+208, ou administração endomiocárdica209, demonstraram resultados 

favoráveis em pacientes com angina refratária. A utilização de ciclos consecutivos 

de células tronco CD133+, em conjunção com “GCS-F”, por via intracoronariana, 

também demonstrou melhora subjetiva (classificação de angina) nos pacientes com 

angina refratária; todavia, apresentou eventos adversos comuns210. 

 

 Não obstante, à parte às constatações preocupantes concernentes ao uso 

intracoronariano de “GCS-F” e células tronco CD133+,  a injeção intramiocárdica de 

células-tronco de medula óssea, incluindo linhagens específicas, demonstrou-se ser 

segura211
. 

 

 Beeres et al.212 conduziram um estudo envolvendo a injeção intramiocárdica 

de células tronco autólogas de medula óssea em 25 pacientes com angina refratária. 

Os resultados demonstraram efeitos benéficos sustentados na classificação de 

angina e perfusão miocárdica. 
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 Losordo et al.213 realizaram um estudo fase I/IIa, duplo-cego, randomizado, 

com grupo controle (placebo) e comparando diferentes concentrações celulares com 

injeção endomiocárdica de células tronco CD34+ autólogas em pacientes com 

angina refratária, evidenciando uma tendência na melhora do tempo de exercício, 

em adição com uma melhora na CCSAC no grupo tratado. 

 

 van Ramshorst et al.214 estudaram a ação da injeção intramiocárdica de 

células tronco de medula óssea na angina refratária, em um protocolo randomizado, 

com grupo controle (placebo), envolvendo 50 pacientes. Os resultados, com um 

seguimento pequeno de 3 a 6 meses, mostraram uma melhora significativa, porém 

discreta na classificação funcional de angina, perfusão miocárdica objetiva e 

qualidade de vida, no grupo tratado. 

 

 Objetivando um desfecho primário diferente, Beeres et al.215 avaliaram a 

injeção intramiocárdica de células tronco de medula óssea, utilizando o sistema 

NOGA®, na função diastólica do ventrículo esquerdo (mensurada por ressonância 

magnética e “doppler” tecidual), em pacientes com angina refratária. Os resultados 

mostram melhora em alguns parâmetros de função diastólica. 

 

 No entanto, um estudo com infusão de células-tronco de medula óssea, 

randomizando os pacientes para receberem injeção intramiocárdica, intracoronária 

ou placebo, em conjunção com cirurgia de revascularização miocárdica, não 

demonstrou diferença significativa no aumento da função miocárdica entre os 3 

grupos, 6 meses apos o procedimento184. 
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 A associação entre injeção intramiocárdica de células tronco de medula óssea 

e a revascularização miocárdica a “LASER”, no mesmo procedimento operatório, 

demonstrou efeitos favoráveis em pacientes com angina refratária, com melhora na 

classificação de angina216.  

 

 Dallan et al., em nosso meio, avaliaram o tratamento conjunto entre a 

revascularização miocárdica a “LASER” e a injeção intramiocárdica de células tronco 

de medula óssea, em pacientes com angina refratária. Os resultados evidenciam 

uma diminuição na isquemia miocárdica, avaliada por ressonância magnética217. 

Outros trabalhos deste grupo demonstram resultados favoráveis da terapia 

conjunta218,219 . 

 

 Com desenho semelhante, porém utilizando injeção intramiocárdica de 

plasma autólogo rico em plaquetas, em detrimento das células tronco, em conjunção 

com a revascularização miocárdica a “LASER” em um grupo de pacientes com 

angina refratária; comparando com outro grupo que recebeu apenas o tratamento 

com “LASER”,  Wehberg et al.220 evidenciaram uma maior melhora na fração de 

ejeção ventricular esquerda e na classificação funcional de angina apenas no 

primeiro grupo. 

  

 Uma metanálise dos estudos clínicos de pacientes tratados com células-

tronco de medula óssea, no IAM e na miocardiopatia crônica, concluiu a favor de um 

aumento significativo de 3,66% na fração de ejeção global do ventrículo esquerdo, 

dos pacientes tratados em relação ao grupo com terapia convencional221.  
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 Outras metanálises incluindo apenas estudos clínicos randomizados de 

terapia celular, tanto no IAM, quanto na isquemia miocárdica crônica, corroborou 

com o significante, porém discreto aumento de aproximadamente 3% na fração de 

ejeção ventricular esquerda dos pacientes incluídos nos grupos de terapia 

celular222,223. 

 

 Devemos comentar que, a despeito do aumento estatisticamente significativo 

da função ventricular, a dimensão do mesmo é clinicamente insignificante. 

 

 Entretanto, apesar da injeção das células-tronco de medula aumentar 

consistentemente, com significância estatística, o desempenho do coração na 

doença cardíaca224,225,226, o mecanismo responsável permanece 

controverso227,228,229,230,231 .  

 

 O aumento significativo na fração de ejeção, mesmo discreta, demonstrada 

em diversos estudos clínicos pode refletir regeneração miocitica e de vasculatura 

coronariana, mimetizando os resultados obtidos experimentalmente com células-

tronco232,233,234,235. 

 

 Concorrentemente, há evidências que a regeneração miocárdica ocorre 

naturalmente em humanos, após lesão isquêmica236,237,238 ou não-isquêmica239,240. 

Nos últimos anos demonstrou-se a existência de miócitos ventriculares recicláveis 

tanto no coração normal quanto no patológico241,242,243. 
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 O grau de diferenciação que células cardíacas parenquimatosas recém-

formadas adquirem, quando colocadas em conjunto, em uma grande área de perda 

tecidual miocárdica difere substancialmente do observado em miócitos regenerados 

obtidos a partir de miocárdio viável, em intimo contato com células pré-existentes 

maduras. No primeiro caso, os miócitos são pequenos e as miofibrilas raras, 

ocupando apenas uma mínima porção do citoplasma. Já no segundo caso, os 

miócitos regenerados são indistinguíveis das células musculares adjacentes, 

apresentando um fenótipo adulto. 

 

 Estes resultados levantaram dúvidas a respeito da origem da mitose miocítica 

e seu aumento em resposta a agressões agudas ou crônicas, apontando à 

possibilidade da presença de uma célula-tronco cardíaca244,245. 

 

 De fato, a possibilidade da terapia celular exercer efeitos benéficos no 

coração infartado devia-se não somente à reconstituição celular, mas também à 

ativação de células cardíacas progenitoras residentes246 – células tronco cardíacas.  

 

 Novas técnicas metodológicas aplicadas à análise das células miocárdicas 

propõem uma mudança no paradigma de mais de 60 anos que o coração é um 

órgão pós-mitótico e os miócitos são células com diferenciação terminal247,248,249,250. 

 

 Mesmo com a demonstração de divisão miocítica após o infarto agudo251,252 

ou sobrecarga pressórica em humanos, esta foi vigorosamente criticada253,254, 

argumentando-se desde erros metodológicos na identificação das células 

replicantes255, até falta de relevância dos achados256. Devemos comentar que, a 
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despeito da evidência de regeneração miocítica, o conceito do coração como órgão 

pós-mitótico ainda não é amplamente aceito na literatura. 

 

 A mais relevante observação que desafiou pontualmente o antigo paradigma 

pós-mitótico foi a identificação de células de linhagem masculina em corações de 

doadores femininos transplantados em receptores masculinos, nos primeiros 

trabalhos experimentais sobre célula tronco – quimerismo cardíaco. 

 

 A presença de células masculinas no coração feminino foi consistente com a 

observação que células tipo tronco podem migrar para o enxerto cardíaco e originar 

as três principais células progenitoras cardíacas: miócitos, células musculares lisas e 

células endoteliais257,258,259,260. 

 

 Isto levou a mudanças no entendimento da biologia celular cardíaca. 

 

 Na vida adulta o coração caracteriza-se por um “turnover” 

surpreendentemente alto e rápido de suas células, o qual é regulado por um 

compartimento de célula-tronco. Em condições fisiológicas esta reserva de 

crescimento intrínseco do coração é suficiente para manter a homeostase celular, 

fluxo sangüíneo e performance contrátil adequada261,262,263,264. 

 

 As células-tronco cardíacas foram então definidas como células 

indiferenciadas que expressam os seguintes antígenos de superfície: cKit, sca-1-like 

e mdr1, em combinações variáveis265. 
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 Trabalho com injeção intracoronariana de células-tronco cardíacas c-kit 

positivas em modelo de isquemia/reperfusão demonstrou reparo miocárdico, 

limitação do tamanho do infarto, atenuação do remodelamento ventricular e melhora 

da função cardíaca266.  

 

 Confirmou-se que as células-tronco cardíacas possuem habilidade de 

adquirirem tanto linhagem cardiomiocítica quanto vascular coronariana267,268. 

 

 Apesar de antígenos de superfície marcadores de célula-tronco terem sido 

inequivocavelmente detectados nas células-tronco cardíacas, não há um único 

marcador capaz de identificar de forma absoluta essas células in vivo. Estas células 

estão compartimentalizadas em nichos localizados na profundidade dos tecidos para 

proteção contra agressões269,270,271,272,273,274. Esses nichos determinam o potencial 

de crescimento do coração275,276,277,278,279,280,281. 

 

 Ademais, as células-tronco cardíacas não sobrevivem na ausência de células 

de suporte dentro deste nicho específico282,283,284. 

 

 As células-tronco cardíacas raramente dividem-se, e a replicação celular 

confina-se aos nichos, por divisão simétrica ou assimétrica285. 

 

 Recentemente, nichos de células tronco cardíaca foram identificados no 

coração humano286,287,288. Sua freqüência é inversamente relacionada às forças 

hemodinâmicas presentes na parede cardíaca. Estes nichos estão acumulados, 

principalmente, no átrio e no ápice cardíaco, sendo menos numerosos na base e 
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porção média do ventrículo esquerdo. Acredita-se que sejam fundamentais para o 

controle do “turnover” fisiológico das células miocárdicas. 

 

 Células tronco cardíacas injetadas via intramiocárdica no coração infartado de 

animais imunodeficientes reparam o tecido necrótico e melhoram a função 

ventricular287,288. 

  

 Apesar do poder regenerativo da célula tronco cardíaca no miocárdio, sua 

atuação limitava-se a promoção de miogênese e neoangiogênese. Apenas 

recentemente conseguiu-se caracterizar uma população de células progenitoras 

endoteliais coronarianas (subtipo de células tronco cardíacas) capaz de promover 

vasculogênese, vislumbrando-se futuramente um potencial real para a formação de 

vasos coronarianos competentes na prática clínica289. 

 

 Dentre as hipóteses para a melhora do desempenho cardíaco promovido 

pelas células-tronco, temos 3 mecanismos290,291,292,293,294, não mutuamente 

exclusivos, abaixo citados:  

  

 Desenvolvimento de vasos coronarianos – neoangiogênese – com resgate do 

miocárdio hibernante; e/ou 

 Formação de novo de miócitos e estruturas vasculares – vasculogênese; e/ou  

 Ativação e crescimento de células progenitoras residentes – células-tronco 

cardíacas – através de um efeito parácrino mediado pelas células-tronco de medula 

óssea implantadas. 
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 O potencial regenerativo das células-tronco de medula óssea pode ser 

explicado por 5 mecanismos: 

 

I. Diferenciação celular direta de células mononucleares para cardiomiócitos173; 

II. Crescimento miocítico induzido por citocina e aumento de miócitos residuais 

viáveis – especialmente na zona de transição da área infartada173;  

III. Estímulo de célula-tronco cardíaca295; 

IV. Indução de fusão celular entre as células transplantadas e os cardiomiócitos 

residentes296,297,298,299 ; e/ou  

V. Transdiferenciação, recentemente questionada por estudos experimentais300,301. 

 

 Apesar de estudos experimentais mostrarem diferenciação de células tronco 

adultas de medula óssea em cardiomiócitos, estudos clínicos, mesmo 

estatisticamente significantes, não apresentaram melhora clinica relevante da função 

ventricular em pacientes com disfunção ventricular decorrente primariamente de 

perda miocítica302,303,. 

 

 Mormente, a proliferação miocitica parece estar restrita ao miocárdio viável 

adjacente ou afastado do infarto, ou a áreas de miocárdio intacto com outras 

alterações fisiopatológicas – isquemia isolada, sem necrose miocárdica. Podemos 

sugerir; portanto, que, a despeito das hipóteses acerca do mecanismo de ação das 

células-tronco, a angiogênese parece ser o principal mecanismo que concorre para 

a regeneração cardíaca304,305. 
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 Com relação à angiogênese, vários trabalhos citados anteriormente 

demonstraram de forma indireta sua ocorrência no cenário clinico, seja por melhora 

de sintomas anginosos, da perfusão miocárdica ou, com uma menor magnitude, por 

aumento de função ventricular (através do recrutamento de miocárdio isquêmico). 

 

 Recentemente, tem-se dado importância às chamadas células de suporte 

presentes na medula óssea, como fundamentais para a angiogênese miocárdica 

ocorrida após o tratamento com células-tronco; principalmente os 

monócitos/macrófagos306.  

 

 A importância dos monócitos/macrófagos circulantes no processo de 

neoangiogênese tem sido demonstrada nas doenças isquêmicas. Estas células 

contribuem tanto para a arteriogênese quanto para a angiogênese propriamente 

dita306. 

 

 Nas situações onde a arteriogênese é o processo principal, os monócitos 

podem promover proliferação de células endoteliais e musculares lisas, através de 

aumento significativo de proteínas quimiotáticas de monócitos (MCP-1)306. 

  

 Já na angiogênese, a presença do Fator de Crescimento Endotelial Vascular 

(VEGF) e da angiopoetina e seus receptores induzem o recrutamento de células 

progenitoras endoteliais, assim como de monócitos/macrofagos306. 

 

 Uma vez recrutados, estes monócitos/macrofagos promovem angiogênese 

através de diversos mecanismos potenciais, incluindo migração de células 
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endoteliais;  formação ou proliferação de estruturas tubulares; mobilização de fatores 

de crescimento; liberação de citocinas pró-angiogênicas; e transdiferenciação em 

células endoteliais-like. Além disso, a produção de MCP-1, VEGF e angiopoetina 

pelas células endoteliais, ante a exposição das mesmas ao VEGF ou à hipóxia, ativa 

e promove a atração de um maior número de monócitos/macrofagos, originando 

uma alça de retro-alimentação do processo angiogênico306.  

 

 O procedimento de injeção de células tronco autólogas de medula óssea em 

pacientes com IAM, insuficiência coronariana crônica e cardiomiopatias não 

isquêmicas é efetivo e seguro. Não houve aparecimento de doenças neoplásicas 

malignas, aumento do índice de arritmias, indução de eventos isquêmicos ou 

progressão inadequada da aterosclerose coronariana307.  

 

 A segurança e eficácia desta terapia tem se demonstrado em estudos clínicos 

duplo-cegos308,309,310. Devemos frisar que as células tronco de medula óssea são 

tecidos autólogos, sem risco de rejeição ou necessidade de imunossupressão. 

 

 Um outro tipo celular também já empregado com o objetivo de regeneração 

cardíaca é o mioblasto esquelético. Este tipo celular é obtido por biopsia de músculo 

esquelético e, assim como as células-tronco de medula óssea, é tecido 

autólogo311,312. Adicionalmente, os mioblastos esqueléticos possuem alta capacidade 

proliferativa em um estágios tardios de diferenciação, alem de resistentes a 

isquemia313. Estas células mantém um comprometimento exclusivo com a linhagem 

miogênica, não sendo passiveis para utilização em doenças isquêmicas cujo objetivo 

primário seria a promoção de neoangiogênese311. 
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 Os mioblastos esqueléticos apresentam positividade para os marcadores 

CD34, VEGFR1/2 e Tie 2R-. 

 

 Menasché foi um dos pioneiros no uso de mioblastos esqueléticos em 

doenças cardíacas314,315. Estudos pré-clínicos e clínicos de uso de mioblastos após 

infarto agudo do miocárdio demonstram acoplamento funcional e melhora 

cardíaca316,317,318,319. No entanto, não conseguiu-se demonstrar diferenciação de 

mioblastos em cardiomiócitos, acreditando-se que seus efeitos benéficos devam-se 

a efeito parácrino, contração autonômica, redução na extensão do infarto ou 

alterações das propriedades mecânicas da cicatriz cardíaca320,321,322,323.  

 

 A respeito da segurança e eficácia deste tipo celular, vários estudos foram 

realizados, utilizando administração intracoronariana ou intramiocárdica, tanto em 

infarto agudo do miocárdio324,325, quanto em miocardiopatia isquêmica 

crônica326,327,328. Notou-se que os mioblastos são incapazes tanto em 

transdiferenciarem-se em cardiomiócitos, quanto em acoplarem-se eletricamente 

(por não expressão de conexinas e formação de “gap junctions”) com os 

cardiomiócitos adjacentes, ensejando grandes preocupações com o potencial de 

formação de substratos para taquicardia ventricular por reentrada. 

 

 Em nosso meio, a utilização intramiocárdica de co-cultura de células tronco 

mesenquimais e mioblastos esqueléticos mostrou-se efetiva em aumentar a fração 

de ejeção ventricular esquerda em um modelo murino de Doença de Chagas. Não 

se observou arritmias ventriculares, dada a presença concomitante das células 
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mesenquimais, que promoveram neoangiogênese e comunicabilidade elétrica 

intrínseca a essas células329. 

 

 Um dos pontos metodológicos mais importantes e cruciais em terapia celular 

cardíaca refere-se à forma de administração das células-tronco. Para a colonização 

miocárdica efetiva, a longo prazo, pelo menos algumas células-tronco devem 

alcançar seu objetivo, um processo referido como “homming”. 

 As células-tronco podem ser transplantadas ao coração por basicamente três 

diferentes vias de administração:  

 

 Intracoronariana; 

• Anterógrada, pelos óstios das artérias coronárias; ou 

• Retrógrada por infusão no seio coronário. 

 Intramiocárdica; e/ou 

• Epicárdica; 

• Transendocárdica por mapeamento eletromecânico (NOGA®)330 ou 

ressonância magnética; ou 

• Por cateter venoso trans-coronariano. 

 Intravenosa periférica. 

 

 As infusões intracoronarianas e as intramiocárdicas transendocárdica ou por 

cateter venoso trans-coronariano são realizadas por cateteres, com menor 

invasibilidade; enquanto que a infusão intramiocárdica epicárdica dá-se por cirurgia 

convencional.   
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 As formas de injeção intracoronariana não são tão efetivas, dado o pequeno 

percentual de células que efetivamente colonizam o miocárdio331.  

 

 A despeito de sua maior invasibilidade, a via intramiocárdica epicárdica é a 

que apresenta a maior eficiência de transferência celular, alem de maior 

reprodutibilidade, sem limitação anatômica de infusão celular222. 

 

 Apesar de conjugar a eficiência da administração intramiocárdica com uma 

menor invasibilidade, a via transendocárdica apresenta sérias desvantagens no 

tocante à reprodutibilidade do método, uma vez que torna-se difícil acessar porções 

da parede posterior do ventrículo esquerdo, dada a limitação estérica natural 

promovida pela passagem retrógrada de cateter transvalvar aórtico. 

 

 A Universidade Médica de Viena foi o primeiro Instituto a realizar um método 

combinado de injeção endomiocárdica de células-tronco de medula óssea, guiada 

pelo sistema NOGA®, com injeção intracoronariana após o infarto agudo332.  

 

 A primeira análise mostrou uma forte tendência favorecendo a terapia com 

célula-tronco, na função ventricular e na viabilidade miocárdica, independentemente 

do tempo do tratamento, e; mais importante, demonstrou que o possível benefício 

desta terapia pode ser atribuído principalmente à injeção endomiocárdica333. 

 

 Quando injetadas via intravenosa periférica, apenas uma diminuta fração das 

células-tronco alcançam a área miocárdica desejada334,335. Com isso, administrações 

intravenosas demandam diversas aplicações a fim de permitir que as células-tronco 
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infundidas alcancem a artéria coronária relacionada ao infarto – no caso de infarto 

agudo. 

 

 Trabalhos experimentais demonstraram que um número significativo de 

células-tronco medulares aparecem no fígado, baço e na própria medula óssea após 

injeção intravenosa336. 

 

 A concentração e o número de células tronco necessárias para a promoção 

de regeneração miocárdica eficiente ainda não estão estabelecidos pela literatura, 

sendo um ponto muito controverso337,338. Poucos autores demonstraram uma 

relação dose-efeito entre um maior número de células injetadas e um melhor 

desfecho339,340. 

 

 Também não se conseguiu identificar o melhor subtipo de célula tronco para a 

promoção de neoangiogênese. Alguns trabalhos inclinam-se a favor das células 

hematopoiéticas mononucleares de medula óssea; enquanto outros, das células 

mesenquimais de medula óssea341. No que tange às células tronco cardíacas, 

incluindo as células progenitoras endoteliais coronarianas, os estudos encontram-se 

em fase muito embrionária. Por razões já comentadas, os mioblastos esqueléticos, 

per se, são incapazes de promover neoangiogênese sensu lato. Não obstante, 

acredita-se que estes são o melhor tipo celular para obtenção de miogênese 

cardíaca, como comprovado em nosso meio342. 

 

 Considerando que após um evento isquêmico temos uma redução aguda e 

severa no número de células do coração, resultando inevitavelmente em formação 
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cicatricial, independentemente se as células do parênquima possuem uma alta taxa 

de proliferação, ciclo lento, ou diferenciação terminal, o desenvolvimento de 

estratégias de substituição de células mortas por células viáveis torna-se necessário. 

Nesse sentido a terapia celular situa-se como um procedimento com potencial de 

transpor esse obstáculo biológico343,344,345,346. 

 

 No entanto, o grande desafio justamente consiste em translacionar os 

resultados experimentais e clínicos iniciais em procedimentos médicos 

padronizados. Diferenças nos desenhos dos estudos, incluindo tipos variados de 

células tronco, concentrações diferentes de preparados celulares, e formas 

diferentes de administração de células tronco no coração têm demonstrado 

resultados promissores, porém inconsistentes nos mais diversos centros.  

 

 Considerando o exposto e as claras dificuldades na translação dos mesmos 

resultados obtidos a partir da miogênese experimental para os ensaios clínicos, 

acreditamos ser a angina pectoris refratária, em pacientes com função ventricular 

esquerda normal ou levemente deprimida, o modelo ideal de doença para a 

realização de um protocolo de pesquisa clinica envolvendo a injeção intramiocárdica 

de células tronco autólogas de medula óssea, a fim de promover angiogênese 

miocárdica. 
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2. HIPÓTESE 

 

 

 A hipótese do estudo é que a infusão de células mononucleares autólogas 

derivadas da medula óssea por via intramiocárdica epicárdica cirúrgica em pacientes 

com angina refratária e função ventricular normal ou levemente deprimida, promova 

melhora dos sintomas anginosos e da perfusão miocárdica pela neoangiogênese 

decorrente. 
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3. OBJETIVOS E DESFECHOS DO ESTUDO 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos primários 

 

 Inferir a classe funcional (CCSAC) de pacientes portadores de angina pectoris 

refratária após a infusão de células mononucleares autólogas derivadas da medula 

óssea, por via intramiocárdica epicárdica cirúrgica; 

 

 Estimar e comparar a perfusão miocárdica dos participantes do estudo antes e 

após o procedimento de intervenção;  

 

 Avaliar a segurança do procedimento de infusão de células mononucleares 

autólogas derivadas da medula óssea por via intramiocárdica em indivíduos 

portadores de angina refratária. 

 

Objetivos secundários 

 

 Avaliar a importância das células de suporte na melhora da resposta clínica e 

cintilográfica dos participantes do estudo antes e após o procedimento de 

intervenção. 
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DESFECHOS DO ESTUDO 

 

Desfechos (“endpoints”) primários 

 

 Proporção de pacientes portadores de angina pectoris de classe IV que 

apresentam mudança de classe funcional (para classes III, II, I ou zero da CCSAC) 

no período de 3 meses, 6 meses, 12 meses e 18 meses após a intervenção. 

 

 Inferir a diferença na perfusão miocárdica avaliada por cintilografia miocárdica 

aos 6 meses e 12 meses de seguimento após a intervenção em relação à perfusão 

no momento do recrutamento para o estudo.  

 

 Avaliar a função ventricular esquerda por Ecocardiograma Transtorácico e a 

anatomia cardíaca por ressonância magnética no período de 6 meses e 12 meses 

após a intervenção (avaliações de segurança). 

 

 Proporção de pacientes portadores de angina pectoris de classe IV que 

apresentam eventos adversos não-sérios e sérios nos primeiros 18 meses após a 

intervenção. 
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Desfechos (“endpoints”) secundários 

 

 Avaliar a importância das células de suporte na melhora da resposta clínica e 

cintilográfica dos participantes do estudo antes e após o procedimento de 

intervenção. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

 Trata-se de um estudo clínico de intervenção (fase I/IIa), não randomizado, 

não controlado, aberto. 

 

 A intervenção realizada neste estudo foi o procedimento de infusão de células 

mononucleares autólogas derivadas da medula óssea por via intramiocárdica 

épicardica cirúrgica em indivíduos portadores de angina classe IV (CCSAC) 

refratária e função ventricular normal ou levemente deprimida. Os pacientes foram 

avaliados de acordo com os parâmetros descritos mais adiante, por um período total 

de 18 meses. 

 

4.2 Seleção da amostra do estudo 

 

4.2.1 Critérios de Inclusão 

 

 Foram incluídos no estudo os indivíduos com: 

 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado;  

 Idade igual ou acima de 21 anos; 

 Angina pectoris classe IV (CCSAC) com medicação otimizada e quadro clínico 

característico documentado por exame cineangiocoronariográfico, cintilografia de 

perfusão miocárdica com estresse físico ou farmacológico;  
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 Impossibilidade de revascularização miocárdica percutânea (“PTCA”) – por tipo 

anatômico, extensão da lesão ou comprometimento do leito distal coronariano -  e/ou 

cirúrgica (“CABG”) – por tipo anatômico, extensão da lesão ou comprometimento do 

leito distal coronariano; atestado pela revisão da cineangiocoronariografia mais 

recente ou no mínimo de 6 meses por pelo menos 3 cardiologistas e/ou cirurgiões 

cardíacos. 

 Ecocardiograma transtorácico bidimensional com “doppler” demonstrando fração 

de ejeção maior do que 45% pelo método de Simpson; 

 Cintilografia de perfusão miocárdica com Sestamibi marcado com Tecnécio 99m, 

com injeção de dipiridamol (aquisição de imagens com protocolo de 1 dia), 

evidenciando áreas de viabilidade miocárdica 

 

4.2.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os indivíduos com:  

 

 Controle dos sintomas anginosos e conseqüente redução da classe funcional de 

angina após otimização do tratamento farmacológico otimizado; 

 Ecocardiograma transtorácico bidimensional com “doppler” demonstrando fração 

de ejeção menor do que 45% pelo método de Simpson; 

 Cintilografia de perfusão miocárdica com Sestamibi marcado com Tecnécio 99m, 

com injeção de dipiridamol (aquisição de imagens com protocolo de 1 dia) 

evidenciando ausência de áreas de viabilidade miocárdica; 

 Doença valvar cardíaca significativa;  

 Doença renal crônica em tratamento dialítico; 
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 Testes sorológicos positivos para HIV; HTLV I e II; Hepatites A, B ou C; Doença 

de Chagas; Lues; Citomegalovírus ou Toxoplasmose; 

 Uso abusivo de álcool ou drogas ilícitas em curso (Baseado no DSM IV – 

Questionário CAGE); 

 Co-morbidades severas associadas com redução da expectativa de vida para 

menos de 5 anos; 

 Participação em outros estudos de terapia celular nos últimos 2 anos; 

 Gravidez ou amamentação  

 

4.3 Cronograma do Estudo Pré-Intervenção 

 

4.3.1 Consulta de triagem 

 

 Os indivíduos com o diagnóstico presuntivo de angina refratária classe IV 

foram abordados sobre a possibilidade de participação no estudo. Os exames 

(ecocardiograma, cintilografia miocárdica e cineangiocoronariografia) foram 

avaliados e uma entrevista de triagem preenchida. Os pacientes que se 

enquadraram nos critérios de inclusão foram convidados a participar do estudo. 

Após o esclarecimento do estudo, o TCLE foi assinado pelo paciente antes da 

realização de qualquer procedimento específico do estudo. 
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4.3.2 Consulta basal 

 

 Após assinatura  do TCLE os indivíduos submeteram-se a: 

 

 Avaliação clínica completa, envolvendo anamnese e exame físico; 

 Exames de sangue: hemograma completo; bioquímica básica; coagulograma; 

exame de gravidez (mulheres em idade fértil, pré-menopausa); sorologias para 

Doença de Chagas; HIV (ELISA e Western Blot para confirmação caso o resultado 

de ELISA não fosse específico); HTLV I e II; Hepatites A (IgM e IgG), B (anti-HBs, 

HBs Ag) e C (anti-HCV); Lues; Citomegalovírus e Toxoplasmose. 

 Telerradiografia de tórax em PA e perfil; 

 Exames cardiológicos:  

! Eletrocardiograma; 

! Holter 24 horas; 

! Ecocardiograma transtorácico bidimensional com doppler, com medida da 

fração de ejeção ventricular esquerda pelo método de “Simpson”; 

! Cintilografia de perfusão miocárdica com Sestamibi marcado com Tecnécio 

99m, com injeção de dipiridamol na fase de esforço (aquisição de imagens com 

protocolo de 1 dia); 

! Ressonância Magnética de coração, para avaliação estrutural, sem fase de 

esforço; e  

! Cineangiocoronariografia (se esta fosse anterior há 1 ano e houvesse 

possibilidade anatômica de revascularização miocárdica percutânea e/ou 

cirúrgica, por ocasião da data da mesma; caso contrário, o exame não era 

repetido). 
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4.3.2.1 Cintilografia de perfusão miocárdica com Sestamibi marcado com Tecnécio 

99m, com injeção de dipiridamol na fase de esforço (aquisição de imagens com 

protocolo de 1 dia) 

 

 Uma vez que um dos objetivos primários deste protocolo foi a avaliação e 

comparação entre a perfusão miocárdica (fases de repouso e estresse) basal e 6 e 

12 meses pós-intervenção, o tipo de cintilografia miocárdica escolhida e a forma de 

interpretação da mesma é de suma importância. 

 

 A escolha da cintilografia utilizando o contraste Tecnécio 99m e não o Tálio-

201 deve-se justamente a ultra curta meia-vida do ultimo isótopo, com necessidade 

de renovações diuturnas dos estoques nos laboratórios de medicina nuclear e 

constantes impossibilidades da realização do exame. 

 

 A fase de estresse da perfusão utilizando dipiridamol deve-se ao fato que 

alguns pacientes apresentavam uma fase de esforço com estresse físico 

inadequada, pela impossibilidade de completar o teste físico; seja por exaustão, ou 

idade. 

 

  No tangente à forma de interpretação da perfusão miocárdica, todos os 

pacientes foram considerados possuir 100% de área miocárdica isquêmica (apesar 

de restrita a determinadas paredes do ventrículo esquerdo), como identificada na 

Cintilografia Miocárdica como isquemia reversível, pré-intervenção com células 

tronco. Esta área isquêmica reversível foi considerada basal e utilizada como 
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parâmetro de comparação com os resultados cintilográficos de 6 e 12 meses de 

seguimento (considerando as mesmas áreas isquêmicas reversíveis identificadas 

pré-intervenção), como ilustra a figura 1 abaixo, em um paciente hipotético.  

 

 

 Figura 1. Cintilografia de perfusão miocárdica com Sestamibi marcado com 

Tecnécio 99m, com injeção de dipiridamol na fase de esforço (aquisição de imagens 

com protocolo de 1 dia). Fase de estresse farmacológico com dipiridamol. A foto A1 

evidencia um defeito perfusional no estresse, na parede lateral do ventrículo 

esquerdo, com a mensuração numérica deste defeito mostrado na foto A2 (números 

1 e 2 em vermelho; soma 3 na pontuação total de isquemia). Este defeito mensurado 

foi considerado como 100% de isquemia. Imaginemos que este paciente hipotético 

tivesse sido incluído em nosso estudo e a intervenção proposta realizada justamente 

na parede lateral do ventrículo esquerdo. A foto B1 evidencia ausência de isquemia 

miocárdica no estresse na parede lateral do ventrículo esquerdo, com sua 

mensuração concorrente mostrando o número zero, nas mesmas posições que os 

números 1 e 2 em vermelho da foto A2. Uma vez que a cintilografia miocárdica foi 

comparativa entre cada paciente; neste caso hipotético, a foto B2 seria considerada 

como apresentando zero de isquemia e; por conseguinte, reversão completa (100%) 

da perfusão miocárdica na parede lateral pós intervenção. 
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A1    A2 

 

B1    B2  

 

 

 

 Obs. Se a foto B2 mostrasse; por exemplo, soma 2 de isquemia, 

consideraríamos uma melhora de 33,3% na perfusão miocárdica da parede lateral 

do ventrículo esquerdo. 
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4.3.3 Consulta de Inclusão 

 

 Nesta consulta, os resultados dos exames complementares foram avaliados e 

aqueles indivíduos que preencheram todos os critérios de inclusão e não 

preencheram nenhum dos critérios de exclusão foram incluídos no estudo. Nessa 

consulta, iniciou-se o processo de otimização da terapia farmacológica para angina 

refratária (período de “run in”).  
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Diagrama de fluxo 

 

 

   Antes do 

recrutamento 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Semana 

12 

Intervenção  

(injeção intramiocárdica de células-tronco 

autólogas mononucleares da medula 

óssea) 

Semana 13  
Avaliação clínica e laboratorial basal 

Semana 14  

Triagem dos sujeitos de pesquisa por critérios de elegibilidade. 

Obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Inclusão no estudo 
 

Avaliação do “endpoint” primário e secundário 

Avaliação clínica e laboratorial  

Descrição dos possíveis eventos adversos 

Semana 0 

Semana 62 

 

Otimização farmacológica do tratamento 

(“run in”) (12 semanas) 

Relatório Final 
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4.3.4 Consultas do período “run in” - Otimização da terapia farmacológica 

 

 Um total de seis consultas era realizado em um prazo de 90 dias, sendo a 

primeira na consulta basal.  

 

 A terapia farmacológica foi considerada otimizada se o paciente estivesse 

utilizando, na maior dose tolerada e respeitadas as diferenças e tolerâncias inter-

individuais, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), bloqueadores 

beta-adrenérgicas (de forma a manter a frequência cardíaca em torno de 60 bpm, 

sem sintomas de baixo débito cerebral), anti-agregantes plaquetários, nitratos orais 

de curta e longa duração, bloqueadores dos canais de cálcio e estatinas; por, pelo 

menos, 3 meses antes de preencher critérios de refratariedade da angina. 

 

 Uma avaliação clínica foi realizada em cada consulta e caso o paciente não 

apresentasse melhora na classe funcional da angina com a terapia farmacológica 

otimizada, mantendo-se com angina classe IV na avaliação da sexta consulta, era 

considerado portador de angina refratária e permanecia no estudo. Aqueles que 

apresentaram melhora na classe funcional da angina da classe IV para classes III, II, 

I ou 0 em qualquer uma das seis consultas foram excluídos do estudo. 

 

 Após a sexta consulta, os pacientes que permaneceram no estudo eram 

internados para a realização da intervenção com células tronco. 

 



Métodos 

 

63 

4.4 Intervenção 

 

4.4.1 Coleta das células mononucleares da medula óssea 

 

 As Células Mononucleares da Medula Óssea (CMMO) foram obtidas através 

de aspirado de medula óssea (MO) na crista ilíaca posterior.  

 

 O aspirado de MO era realizado em ambiente de centro cirúrgico com 

sedação e analgesia do paciente a fim de minimizar a ansiedade e a dor, sob 

monitorização anestésica padrão e anestesia peridural (Figura 2) com colocação de 

cateter peridural para analgesia pós-operatória (Figuras 3 e 4). 
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 Figura 2. Anestesia peridural com colocação de cateter peridural. Punção do 

espaço epidural. 
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 Figura 3. Anestesia peridural com colocação de cateter peridural. Introdução 

do cateter peridural. 
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 Figura 4. Anestesia peridural com colocação de cateter peridural. Cateter 

posicionado no espaço peridural para analgesia pós-operatória. 
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 A coleta era realizada após a anti-sepsia adequada da pele, com agulha de 

Osgood, aspirando-se um volume de, no máximo 5 mL de MO, por punção de uma 

ou ambas as cristas ilíacas posteriores (Figuras 5 e 6) utilizando seringas de 10 mL 

previamente lavadas com heparina. As seringas contendo a MO com anticoagulante 

eram homogeneizadas e seu conteúdo colocado em bolsa de transferência seca de 

300 mL, contendo 100 mL de soro fisiológico 0,9% (SF 0,9%) com 16.000 UI de 

heparina (8.000 UI heparina por 100 mL solução) (Figura 7). Após a coleta de 

aproximadamente 100mL de MO, a bolsa era colocada em frasqueira térmica 

específica, com temperatura monitorada para o transporte das células até o 

laboratório de processamento e separação de células-tronco, localizado no próprio 

Centro Cirúrgico do Hospital São Paulo (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


