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 Figura 5 – Coleta das células mononucleares de medula óssea por punção da 

crista ilíaca posterior. Punção da crista ilíaca póstero-superior, utilizando agulha de 

Osgood. 
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 Figura 6 – Coleta das células mononucleares de medula óssea por punção da 

crista ilíaca posterior. Aspiração de, no máximo, 5 mL de medula óssea. 
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 Figura 7 – Coleta das células mononucleares de medula óssea por punção da 

crista ilíaca posterior. Transferência da medula óssea aspirada para uma bolsa 

contendo 100 mL de SF 0,9% e 16.000 UI de heparina. 
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 Figura 8. Laboratório de processamento e separação de células-tronco de 

medula óssea, no Centro Cirúrgico do Hospital São Paulo. 
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 Neste momento da intervenção, também coletava-se aproximadamente 40 

mL de sangue do paciente o qual, após centrifugação, era utilizado para 

ressuspensão das células tronco ao final do preparo das mesmas. 

 

4.4.2 Processamento do Aspirado de Medula Óssea para Obtenção das Células 

Tronco Mononucleares 

 

 Os procedimentos de separação das células mononucleares de MO eram 

realizados no laboratório de processamento celular do Hospital São Paulo – 

UNIFESP, sob responsabilidade da Cryopraxis Criobiologia Ltda. O processamento 

encontrava-se de acordo com o Procedimento Operacional Padrão elaborado 

obedecendo a legislação Brasileira vigente e os critérios de Boas Práticas Nacionais 

e Internacionais (“FDA”). 

 

 O processamento das células autólogas de MO visa enriquecer o conteúdo do 

aspirado de medula óssea, separando a fração mononuclear (fração onde se 

encontram as células–tronco) de células já diferenciadas.  

 

 O material coletado era submetido à separação da fração de células 

mononucleares por gradiente de densidade utilizando solução de “Ficoll-PaqueTM 

Premium® (GE Healthcare)”.  

 

 Inicialmente, a medula óssea diluída em SF 0,9% na proporção 1:2, contendo 

16.000 UI de heparina, era novamente diluída, de forma a obter-se uma solução com 

diluição de 1:4. 
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 Posteriormente, 35 mL desta solução era colocada em tubos contendo 10 mL 

de “Ficoll-PaqueTM Premium® (GE Healthcare)”; perfazendo um total de, 

aproximadamente, 10 tubos. Os tubos eram, então, submetidos a uma primeira 

centrifugação, à temperatura ambiente, à uma velocidade de 1200 rpm, por 40 

minutos. 

 

 Após a centrifugação, coletava-se o halo de células mononucleares de 

medula óssea, presente na interface entre o “Ficoll-PaqueTM Premium® (GE 

Healthcare)” e o plasma (Figura 9). 
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 Figura 9. Halo de células mononucleares (seta) de medula óssea após 

primeira centrifugação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métodos 

 

75 

 As células mononucleares coletadas eram transferidas para 1 tubo e o 

volume restante completado com SF 0,9%, até um volume total de 45 mL. Este tubo 

era novamente centrifugado, à temperatura ambiente, à uma velocidade de 2000 

rpm, por 10 minutos. Este processo era repetido mais uma vez.  

  

 A solução final de células mononucleares obtida era então avaliada por 

citometria de fluxo para detecção e quantificação da população de células 

mononucleares e identificação dos marcadores de membrana CD45, CD34, CD133; 

característicos das células-tronco. As células de suporte eram quantificadas na 

solução final em contador automático de leucometria diferencial (monócitos e 

linfócitos). Além disso, a presença de contaminação microbiológica era detectada à 

partir de hemocultura aeróbia e anaeróbia; a fim de garantir a qualidade da amostra 

infundida. 

    

 A concentração das células mononucleares obtidas era ajustada para se 

obter 1 x 107 células por mL, contendo 20% de soro autólogo, posteriormente 

acondicionadas em seringas de 1mL (Figura 10). 
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 Figura 10. Células mononucleares de medula óssea acondicionadas em 

seringas de 1 mL, com agulha de insulina, na concentração de 1 x 107 células por 

mL, prontas para transporte e posterior infusão. 

 

 

 

 

 

 Após o processamento e armazenamento adequado, o material contendo as 

células mononucleares autólogas era imediatamente transportado para a efetivação 

da infusão. As células excedentes eram criopreservadas, em nitrogênio líquido, para 

referência futura, caso se mostre necessário. A Cryopraxis Criobiologia Ltda. 

armazenará o material por um prazo mínimo de um ano após o término do estudo. 
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4.4.3 Procedimento cirúrgico de infusão intramiocárdica epicárdica das células 

tronco mononucleares de medula óssea 

 

 O procedimento cirúrgico utilizado para via de acesso cardíaco foi a 

toracotomia lateral esquerda ou minitoracotomia anterior esquerda, no 4 espaço 

intercostal esquerdo, na dependência do segmento do ventrículo esquerdo a ser 

tratado, de forma a permitir o melhor acesso às áreas miocárdicas viáveis. 

 

 A injeção intramiocárdica de células mononucleares realizou-se na(s) 

parede(s) do ventrículo esquerdo na(s) qual(is) a cintilografia miocárdica evidenciou 

viabilidade miocárdica (Figura 11). A partir do preparado celular acondicionado, 

respeitou-se o volume de 0,2 mL por punção, utilizando-se agulha de insulina, com 

uma profundidade intramiocárdica de 1 cm, e uma distância de 1 cm entre cada 

punção. O número de injeções foi variável entre os pacientes; diferenciado pelo 

volume ventricular esquerdo e a extensão das áreas miocárdicas viáveis. 
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 Figura 11. Injeção intramiocárdica das células mononucleares de medula 

óssea, utilizando-se de seringa de 1 mL com agulha de insulina.  
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4.5 Cronograma do Estudo Pós-Intervenção 

 

4.5.1 Consultas de Pós-Operatório Hospitalar 

 

 O pós-operatório hospitalar foi realizado de forma idêntica ao dos pacientes que 

se submetem à cirurgia de revascularização miocárdica. Em regra, os pacientes 

permaneceram os primeiros dois dias de pós-operatório na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), seguindo posteriormente à enfermaria. É importante comentar que 

tanto a permanência na UTI quanto na enfermaria variaram de acordo com a 

evolução individual do paciente.  

 

4.5.2 Consultas de Acompanhamento Ambulatorial 

 

 A primeira consulta de acompanhamento deu-se sete dias após o 

procedimento cirúrgico. As consultas subseqüentes eram realizadas semanalmente 

no primeiro mês e mensalmente nos meses 2, 3, 6, 9, 12 e 18 após o procedimento. 

Nestas consultas, os pacientes eram questionados sobre a ocorrência de eventos 

adversos e submetidos a: 

 

 Avaliação clínica (incluindo classe de angina, presença ou ausência de dispnéia 

e palpitações): semanalmente no primeiro mês e mensalmente nos meses 2, 3, 6, 9, 

12 e 18. 

 Exames de sangue: hemograma completo e bioquímica básica nos meses 1, 2, 

3, 6, 9, 12 e 18. 

 Telerradiografia de tórax: meses 1, 2, 3, 6, 9, 12 e 18. 



Métodos 

 

80 

 Eletrocardiograma: semanalmente no primeiro mês e mensalmente nos meses 

2, 3, 6, 9, 12. 

 Holter 24 horas: meses 1, 3, 6, 9 e 12. 

 Ecocardiograma transtorácico: meses 1, 3, 6 e 12.  

 Cintilografia de perfusão miocárdica: meses 6 e 12. 

 Ressonância Magnética Cardíaca: meses 6 e 12. 

 

 Exames e avaliações adicionais foram realizados de acordo com a 

necessidade e evolução clínica do paciente. 

 

4.5.3 Consulta não agendadas 

 

 Os pacientes que apresentaram intercorrências ou evolução clínica 

desfavorável eram avaliados em consultas fora dos períodos determinados neste 

protocolo. 

 

4.6. Riscos, Avaliação de Segurança e Toxicidade 

 

4.6.1 Riscos relacionados ao procedimento cirúrgico e à intervenção  

 

 São riscos previsíveis, isto é, previamente descritos em relação às diferentes 

etapas do procedimento cirúrgico:  

 

 Anestesia geral: dores de cabeça (16-86%); parestesia e danos neurológicos 

(0,001 – 0,01%); hematoma assintomático (6-12%); hematoma sintomático 
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resultando em paraplegia (0,000001%); prurido (64%); náusea (65%); retenção 

urinária (52%); diminuição da capacidade respiratória (< 1%); probabilidades muito 

pequenas de ocorrer arritmias, colapso cardiovascular, bradicardia e hipotensão, 

que serão influenciados pelo estado geral do paciente e extensão do bloqueio 

neural. 

 

 Coleta de medula óssea da crista ilíaca: dor local leve e de curta duração, 

extravasamento sangüíneo e hematoma. Em casos muito raros (cerca de 0,2%) 

podem ocorrer hemorragias graves, relacionadas principalmente a doenças 

mieloproliferativas, uso de aspirinas ou ambos. Outros fatores de risco para o 

procedimento são: terapia com varfarina, coagulação intra-vascular disseminada e 

obesidade.  

 

 Abertura cirúrgica do tórax (esternotomia longitudinal mediana, toracotomia 

anterior esquerda ou minitoracotomia anterior esquerda): dor retroesternal (91,9%); 

mediastinite (0,2 – 5%). As porcentagens sofrem variação de acordo com as 

condições gerais do paciente, bem como tempo de cirurgia e se os pacientes foram 

ou não submetidos à circulação extra-corpórea.  

 

 Injeção intramiocárdica de células-tronco autólogas: os riscos e efeitos colaterais 

ainda estão sendo avaliados. No entanto, vários estudos de segurança e 

exeqüibilidade já foram realizados e não foram observados efeitos adversos ou 

riscos associados ao procedimento. As células injetadas, em teoria, possuem 

potencial arritmogênico pela entrada, automatismo e capacidade de ativar reações, 

entretanto não existem relatos da ocorrência destes eventos.  
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4.6.2 Avaliação de segurança 

 

4.6.2.1 Avaliação da função ventricular esquerda 

 

 A função ventricular esquerda foi avaliada pela medida da fração de ejeção, 

obtida por método de Simpson, através de ecocardiograma transtorácico 

bidimensional, pré-intervenção e nos meses 1, 3, 6 e 12. 

 

4.6.2.2 Eventos adversos 

 

 Um evento adverso (AE) é qualquer ocorrência médica desfavorável com um 

sujeito que esteja participando do estudo, não necessariamente apresentando 

relação causal com a intervenção do estudo. Um AE pode, portanto, ser qualquer 

sinal ou sintoma desfavorável e fortuito (incluindo um achado anormal de laboratório) 

ou doença que estejam temporalmente associados à intervenção do estudo, sendo 

relacionados ou não a essa intervenção.   

 

 A avaliação de segurança teve como foco os eventos mais frequentemente 

associados à intervenção, ainda que eventos não esperados também sejam 

investigados. Os possíveis eventos adversos já descritos possivelmente associados 

à intervenção são arritmias ventriculares não sustentadas; piora da fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo e/ou direito, com ou sem sinais de insuficiência cardíaca 

esquerda e/ou direita (será considerado AE se a fração de ejeção avaliada pelo 

ecocardiograma transtorácico diminuir 10 pontos percentuais em relação ao basal, 
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dada variabilidade inter e intra-examinador); hematoma miocárdico intra-operatório 

após infusão intramiocárdica das células-tronco; neoplasia benigna ou maligna.  

 

 Informações sobre AEs eram obtidas em cada consulta de acompanhamento 

após a intervenção. Os seguintes eventos seriam identificados como AEs, sendo 

necessária a sua notificação: 

 

 Novo diagnóstico 

 Piora de sintomas pré-existentes ou condições médicas para grau 3 ou maior 

 Toxicidade ou evento grau 3 ou maior (potencialmente relacionado à intervenção 

ou outra causa) 

 

4.6.2.2.1 Gravidade do Evento 

 

 Os AEs seriam avaliados e classificados de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

 

 Leve: eventos que não exigem tratamento ou exigem tratamento mínimo e não 

interferem com as atividades diárias do paciente; ou 

 

 Moderado: eventos que resultem em uma inconveniência ou preocupação de 

pouca importância quanto às medidas terapêuticas. Os eventos moderados podem 

causar alguma interferência funcional; ou 
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 Grave: eventos que interrompem a atividade normal do paciente e podem exigir 

terapia sistêmica com medicamentos ou outro tratamento. Eventos graves 

geralmente são incapacitantes; ou 

 

 Potencialmente fatais: qualquer experiência adversa que coloque o paciente ou 

sujeito de pesquisa, na opinião do investigador, em risco imediato de morte pela 

reação a partir da sua ocorrência; não inclui reações que se por hipótese tivessem 

sido mais graves poderiam levar o sujeito de pesquisa ao óbito. 

 

 Mudanças na gravidade de um AE seriam documentadas de forma a 

permitir avaliação da duração do evento em cada um dos níveis de intensidade 

ocorridos. Os eventos adversos caracterizados como intermitentes seriam 

documentados com relação ao momento em que apareceram e à duração de cada 

episódio. Todos os AEs deveriam ser documentados utilizando formulário próprio. 

 

4.6.2.2.2 Relação com a intervenção do estudo 

 

 A avaliação da relação de um AE com a intervenção do estudo era parte do 

processo de documentação. Seriam notificadas dúvidas sobre uma possível 

observação clínica ser ou não ser um AE para posterior avaliação da relação com a 

intervenção do estudo. Os termos “associado” ou “não associado” deveria ser 

utilizados para este caso, seguindo as diretrizes: 

 

 Associado – O evento está temporalmente relacionado ao procedimento de 

infusão de células mononucleares autólogas derivadas da medula óssea por via 
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intramiocárdica e nenhuma outra etiologia explica o evento. Sabe-se que o 

evento ocorre em procedimento similar à intervenção do estudo. 

 

 Não Associado – O evento é temporalmente independente do procedimento de 

infusão de células mononucleares autólogas derivadas da medula óssea por via 

intramiocárdica e/ou o evento parece ser explicado por outra etiologia. 

 

4.6.2.2.3 Eventos Adversos Sérios (SAE)  

 

 Um SAE é definido como um AE que satisfaz uma das seguintes condições: 

 

 Óbito durante o período de vigilância definido no protocolo; ou 

 Evento potencialmente fatal (definido como um sujeito sob risco imediato de 

morte no momento do evento); ou 

 Um evento que exige hospitalização do paciente durante o período de vigilância 

definido no protocolo, não por causa relacionada à angina refratária ; ou 

 Resulte em incapacidade significativa ou persistente; ou 

 Qualquer outro evento médico importante que não resulte em morte, ou seja, 

potencialmente fatal ou exija hospitalização pode ser considerado um evento 

adverso sério quando, baseado em adequado julgamento médico, esse evento 

coloque em risco o sujeito de pesquisa e exija intervenção médica ou cirúrgica para 

evitar um dos desfechos listados acima. Exemplos de tais eventos médicos incluem: 

arritmias ventriculares sustentadas,neoplasias benignas ou malignas, piora da fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo e/ou direito, com ou sem sinais de insuficiência 

cardíaca esquerda e/ou direita, avaliada pelo ecocardiograma. Será considerado AE 
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se a fração de ejeção diminuir 10 pontos percentuais em relação ao basal, dada 

variabilidade inter e intra-examinador. 

 

 Os SAEs seriam registrados em formulário próprio, sendo acompanhados até 

a sua resolução ou até que se concluísse que o evento é crônico ou o paciente está 

estável.  

 

4.6.2.3 Toxicidade 

 

 A avaliação de toxicidade não cabe em um protocolo com infusão 

intramiocárdica única de células tronco, o que torna impossível mudanças ou 

suspensão da administração do objeto de estudo (neste caso, as próprias células-

tronco). 

 

 Uma vez que a terapia proposta é autóloga e os excipientes utilizados na 

solução de células-tronco são soro fisiológico 0,9% e soro também autólogo, não há 

riscos de rejeição ou imuno-reação. Qualquer traço das soluções utilizadas no 

processamento não contém quantidade suficiente para apresentar quaisquer efeitos 

tóxicos. 

 

 Apesar do “FDA” aceitar a definição de células-tronco como drogas, não 

podem ser consideradas desta forma, para efeitos de análise de toxicidade. 
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4.6.2.4 Procedimentos de notificação  

 

 De acordo com a legislação brasileira (resolução CNS 251/97), o patrocinador 

do ensaio clínico e os investigadores participantes seriam os responsáveis pela 

revisão de todas as informações relevantes à segurança da intervenção do estudo. 

Informações sobre AEs e SAEs eram obtidas em cada visita do estudo, de acordo 

com o cronograma do estudo. A ocorrência de eventos não relatáveis também era 

investigada nas consultas. 

  

4.6.2.4.1 Notificação de Eventos Adversos 

 

 Todos os AEs, incluindo reações locais e sistêmicas, que não satisfizessem 

os critérios de SAEs seriam relatados nas respectivas Fichas de Notificação de 

Eventos Adversos (CRFs). A informação a ser coletada incluía a descrição do 

evento, a hora do aparecimento, a avaliação do investigador sobre a gravidade, a 

relação com a intervenção do estudo e o prazo de resolução/estabilização do 

evento. Todos os AEs que ocorressem durante o estudo eram devidamente 

documentados independentemente da relação com a intervenção do estudo.  

 

 Qualquer condição médica que estiver presente na época em que o paciente 

foi submetido à triagem deveria ser considerada como parte da condição basal e não 

notificada como um AE. No entanto, se tal condição se deteriorasse a qualquer 

momento durante o estudo, deverá ser registrada como um AE. 

 

4.6.2.4.2  Notificação de Eventos Adversos Sérios 
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 Todos os SAEs seriam registrados nas respectivas Fichas de Notificação de 

Casos de SAE, sendo acompanhados até sua resolução ou até que se julgasse que 

o evento era crônico ou que o paciente estivesse estável. 

 

 Qualquer AE considerado sério ou que satisfizesse os critérios mencionados 

acima deveria ser notificados em um formulário de SAE ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do HSP/UNIFESP, conforme a legislação brasileira CNS Resolução 

251/97. 

 

4.6.2.5 Regras de Interrupção 

 

 Não foram adotadas regras formais de interrupção antecipada. 

 

4.7. Análise Estatística 

 

4.7.1 Testes estatísticos utilizados 

  

 Para a avaliação da existência de uma variação estatisticamente significativa 

entre a classificação de angina (CCSAC) pré-intervenção e nos meses 3, 6, 12 e 18, 

utilizou-se o Teste Não-Paramétrico de Friedman; e para as comparações Post Hoc 

2-a-2, usou-se o Teste de Wilcoxon, com a correção de Bonferroni (4 testes – cada 

momento seguinte com a medida pré-intervenção), impondo que somente seria 

reconhecida uma significância estatística quando o valor de p for inferior a 0.05/4; ou 

seja, 0,0125.  
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 A mesma estratégia estatística descrita acima foi adotada para avaliar uma 

variação estatisticamente significativa entre a perfusão miocárdica pré-intervenção e 

nos meses 6 e 12; sendo que são apenas dois testes de Post Hoc (6 meses vs pré, 

e 12 meses vs pré), de modo que o nível de significância corrigido por Bonferroni 

será igual a 0,05/2; ou seja, 0,025. 

 

 Dado o pequeno tamanho amostral (n=8) e a provável não-normalidade das 

variáveis envolvidas, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman para 

avaliar as correlações entre: 

 

 Número de injeções intramiocárdicas e melhora subjetiva da classificação 

funcional de angina (CCSAC); 

 Número de injeções intramiocárdicas e melhora objetiva da perfusão miocárdica 

(Cintilografia Miocárdica); 

 Concentração de linfócitos no preparado celular injetado e melhora subjetiva da 

classificação funcional de angina (CCSAC); 

 Concentração de linfócitos no preparado celular injetado e melhora objetiva da 

perfusão miocárdica (Cintilografia Miocárdica); 

 Concentração de células CD34+ no preparado celular injetado e melhora 

subjetiva da classificação funcional de angina (CCSAC); 

 Concentração de células CD34+ no preparado celular injetado e melhora objetiva 

da perfusão miocárdica (Cintilografia Miocárdica); 

 Concentração de monócitos no preparado celular injetado e melhora subjetiva 

da classificação funcional de angina (CCSAC); e 
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 Concentração de monócitos no preparado celular injetado e melhora objetiva da 

perfusão miocárdica (Cintilografia Miocárdica). 

 

 A avaliação de variações na função ventricular esquerda pré e pós-

intervenção, medida por Ecocardiograma Transtorácico, foi realizada utilizando-se o 

Teste Não-Paramétrico de Wilcoxon, também pelo pequeno tamanho amostral (n=8) 

e a provável não-normalidade das variáveis envolvidas. 

 

4.7.2 Plano de Análise Estatística Final 

 

 A análise dos desfechos de segurança e eficácia será pela intenção de 

tratamento em que todos os pacientes submetidos à infusão intramiocárdica de 

células mononucleares autólogas apresentem a melhora dos sintomas anginosos e 

da classe funcional de angina, além da melhora da perfusão miocárdica pela 

neoangiogênese nas áreas isquêmicas, o que pode ser observado através do exame 

de Cintilografia e avaliações clínicas.  

 

 A comparação das características basais dos grupos de tratamento 

experimental e controle será feita através de teste estatístico adequado de forma a 

avaliar as potenciais diferenças entre os pacientes, ressaltando que o grupo controle 

será o próprio paciente quando comparado a ele mesmo. 
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5. RESULTADOS 

 

 Os resultados apresentados a seguir correspondem aos primeiros oito 

pacientes incluídos neste protocolo, de Setembro de 2.005 a Dezembro de 2.007, 

atendidos no Hospital São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Até a 

presente data, 22 pacientes foram incluídos neste estudo. Destes, quatro pacientes, 

após o período de “run in”,  receberam um tratamento combinado de 

revascularização miocárdica e injeção intramiocárdica de células tronco autólogas 

de medula óssea, por anatomia coronariana surpreendentemente favorável para a 

realização de um enxerto venoso por ocasião da intervenção, a despeito da anterior 

decisão de impossibilidade de revascularização, como evidenciada pela 

cineangiocoronariografia. Estes pacientes obviamente foram excluídos do estudo e 

estão sendo seguidos em um grupo paralelo, não objeto desta apresentação. Os oito 

pacientes aqui descritos são os com única e exclusiva intervenção com terapia 

celular, e com maior tempo de seguimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

92 

5.1 Características Demográficas da População Estudada (Tabelas 2 e 3) 

 

Tabela 2 – Características demográficas gerais. 

 

Variáveis Valor 

Idade 65,26 ± 10,11 

Sexo 75% M e 25% F 

Diabetes Mellitus 50% 

Fração de Ejeção (%)* 60,6% ± 7,6% 

 Medicação após “run in” 

AAS 

IECA 

Beta-bloqueadores 

Bloqueadores de cálcio 

Estatinas 

Nitratos de longa duração 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

  

 M – Masculino 

 F – Feminino 

 * A fração de ejeção ventricular esquerda foi obtida por ecocardiograma 

transtorácico bidimensional, por método de Simpson. 
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Tabela 3 – Pormenorização dos pacientes incluídos. 

 

 

 

 M – Masculino 

 F – Feminino 

 * 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. 

 A fração de ejeção ventricular esquerda foi obtida por ecocardiograma 

transtorácico bidimensional, por método de “Simpson”. 

 n – Número de revascularizações miocárdicas cirúrgicas prévias. 
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5.2 Avaliação do Desfecho (“Endpoint”) Primário 

 

5.2.1 Avaliação Subjetiva da Isquemia Miocárdica (CCSAC) 

  

 Após o implante intramiocárdico das células tronco, houve uma melhora 

subjetiva progressiva na Classificação de Angina, com a média variando de Classe 4 

(Pré-Intervenção) a 2,3 (p=0,008) no 3 mês; 1,5 (p=0,004) no 6 mês; 0,9 no 12 mês; 

e 0,9 no 18 mês (Tabela 4 e Gráfico 1). 
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 Tabela 4. Avaliação e análise estatística das classificação de angina 

(segundo CCSAC) basal e 3, 6, 12 e 18 meses pós-intervenção, em cada paciente. 

 

 

CCSAC basal e pós intervenção 
Paciente 

Basal 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 

1 4 2 2 1 1 

2 4 1 0 0 0 

3 4 3 2 1 1 

4 4 3 2 1 1 

5 4 1 0 0 0 

6 4 3 2 1 1 

7 4 4 4 3 3 

8 4 1 0 0 0 

Média 4 2,3 1,5 0,9 0,9 

Mediana 4 2,5 2,0 1,0 1,0 

Valor de p (Teste 

de Friedman) 
< 0,001 

Valor de p* (Teste 

de Wilcoxon) 
--- 0,008 0,008 0,004 0,004 

 

 

* Teste de Wilcoxon Unilateral – Relacionado ao valor basal (pré intervenção), a 

variação na CCSAC é considerada estatisticamente significante se p < 0,0125 

(0,05/4), dada a correção de Bonferroni. 
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 Gráfico 1. Correlação entre CCSAC e tempo de seguimento pós intervenção, 

em meses. O tempo zero corresponde ao momento basal, pré-intervenção. 

 

 

Tempo de Seguimento (meses) CCSAC (média) Valor de p (Wilcoxon)* 

3 2,3 0,008 

6 1,5 0,008 

12 0,9 0,004 

18 0,9 0,004 
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* Teste de Wilcoxon Unilateral – Relacionado ao valor basal (pré intervenção), a 

variação na CCSAC é considerada estatisticamente significante se p < 0,0125 

(0,05/4), dada a correção de Bonferroni. 

 

5.2.2 Avaliação Objetiva da Isquemia Miocárdica [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 redução progressiva na área miocárdica isquêmica basal (pré-

intervenção) de cada paciente foi observada, medida por Cintilografia Miocárdica de 

Perfusão, 6 meses após a intervenção (média de diminuição de 39,4% da área 

isquêmica; p=0,06) e 12 meses após o procedimento (média de diminuição de 

84,4% da área isquêmica; p<0,004); no entanto, atingiu-se significância estatística 

apenas após 12 meses (Tabela 5, Gráfico 2 e Figura 12). 

 

 Apesar de exposto nos métodos, torna-se importante ressaltar que 

consideramos que todos os pacientes possuíam 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 parâmetro de comparação com os resultados cintilográficos de 6 e 12 meses 

de seguimento (considerando as mesmas áreas isquêmicas reversíveis identificadas 

pré-intervenção).  
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 Tabela 5. Avaliação e análise estatística do percentual de área miocárdica 

isquêmica basal e 6 e 12 meses pós-intervenção, em cada paciente. 

 

Tempo de Seguimento 

Percentual de Área Miocárdica Isquêmica, em % *** Paciente 

Basal* 6 meses 12 meses 

1 100 0 0 

2 100 0 0 

3 100 0 0 

4 100 100 0 

5 100 100 40 

6 100 100 0 

7 100 85 85 

8 100 100 0 

Média 100 60,6 15,6 

Mediana 100 92,5 0 

Valor de p (Teste 

de Friedman) 
0,002 

Valor de p (Teste 

de Wilcoxon**) 
--- 0,063 0,004 

 

 

* Consideramos que todos os pacientes possuíam 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 parâmetro de comparação com os resultados cintilográficos de 6 e 12 meses 

de seguimento (considerando as mesmas áreas isquêmicas reversíveis identificadas 

pré-intervenção).  
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** Teste de Wilcoxon Unilateral – Relacionado ao valor basal (pré intervenção), a 

variação no percentual de área miocárdica isquêmica é considerado estatisticamente 

significante se p < 0,025 (0,05/2), dada a correção de Bonferroni. 

*** Mensuração por 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). 
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 Gráfico 2.  Correlação entre percentual de área miocárdica isquêmica, medida 

por Cintilografia Miocárdica e tempo de seguimento pós intervenção, em meses. O 

tempo zero corresponde ao momento basal, pré-intervenção. 

 

 

       


