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Objetivo: Abordar a utilização de stents bioabsorvíveis no tratamento da Insuficiência Coronariana Aguda. 

Material e Método: Trata-se de uma revisão da literatura em que foram utilizados 13 artigos pesquisados na 

plataforma do Public Medline (PubMed) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), na língua portuguesa e 

inglesa, entre 2014 e 2019. Para isso foram utilizados os descritores: “stents”, “doença das coronárias” e “difusão 

de inovações”. 

Resultados: Com base nos artigos utilizados, Insuficiência Coronariana Aguda ocorre devido à obstrução 

coronariana e à interação entre fenômenos de trombose e vasoespasmo. É uma das principais causas de morte em 

todo o mundo e, mesmo apresentando uma elevada incidência, atualmente, nota-se uma diminuição na taxa de 

mortalidade. O fator determinante dessa modificação é o surgimento dos stents metálicos e diluidores. Contudo, 

esses apresentam um risco aumentado de desenvolvimento de fenômenos trombóticos e reações inflamatórias. 

Diante disso, desenvolveu-se os stents bioabsorvíveis (SBVs), de forma a aumentar a segurança a longo prazo das 

Intervenções Coronárias Percutâneas (ICP), com uma menor reação inflamatória e uma redução no período de 

dupla agregação plaquetária. Esse dispositivo surgiu com a finalidade de permitir a contenção temporária do lúmen 

enquanto o vaso se restaura, e ser então um potencializador da reabilitação vascular após uma lesão endotelial, 

permitindo a completa restauração estrutural e funcional das artérias coronárias. Além disso, eles apresentam uma 

maior conformabilidade, ou seja, uma maior adaptação da prótese à forma natural do vaso, impactando 

positivamente na diminuição das alterações geométricas produzidas após implantação dos bioabsorvíveis, em 

relação aos metálicos. Dentre os benefícios a longo prazo, destaca-se uma menor reação inflamatória, diminuição 

da trombose e do período terapêutico antiagregante, maior possibilidade de intervenções futuras no vaso, além da 

possibilidade do uso de meios não invasivos para a sua monitorização. Entretanto, é necessário aguardar uma 

avaliação de causas maiores e um acompanhamento de longo prazo, para verificar a tradução clínica de todos os 

benefícios encontrados. 

Conclusão: Conclui-se, portanto, que os stents bioabsorvíveis são a nova era da cardiologia de intervenção, devido 

a associação das suas vantagens características e propriedades de degradação e absorção após o término de sua 

função, reduzindo as chances de complicação após seu implante. 


