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Prezado(a),

Convidamos Vsa ao envio de manuscritos de revisão para a Revista da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo, órgão oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (SOCESP). 

Trata-se de uma publicação trimestral indexada no LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). As instruções aos autores detalhada 
estão disponíveis em http://www.socesp.org.br/publicacoes/revistas.asp#

A partir 2016 a Revista da SOCESP passou a aceitar também vídeos e resumos gráficos que serão 
publicados na versão online da publicação. 

Salientamos que a revista manterá os padrões que a consagraram como referência para revisões 
de temas importantes em Cardiologia, reforçando cada vez mais o papel de educação da SOCESP.

A submissão do artigo de Vsa representa uma valiosa contribuição e pode ser enviado para 
revista@socesp.org.br.
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TOSHIBA AQUILION PRIME

Novo tomógrafo cardíaco com 160 canais, esse avançado equipamento
oferece benefícios práticos aos estudos científicos, com grande diferencial
na investigação e avaliação cardiológica completa, auxiliando no seu
diagnóstico. Com baixa dose de radiação e o menor volume de contraste. 
Tudo isso de forma pioneira e inovadora.

 Cada vez melhor por você.

MAIS TECNOLOGIA.

Por isso trabalhamos 
com um dos tomógrafos 
mais  modernos do mundo.

 | delboniauriemo.com.brNúcleo de Assessoria Médica:  São Paulo - (11) 3047 4484 • Santos - (13) 4004 6999
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Responsável Técnico
Dr. Luiz Carlos V. de Andrade – CRM 48277

HCor – Hospital do Coração/Diagnóstico – Unidade Paraíso: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – São Paulo – SP
HCor – Edifício Dr. Adib Jatene: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 130 – São Paulo – SP
HCor Onco – Clínica de Radioterapia: Rua Tomás Carvalhal, 172 – São Paulo – SP
HCor Diagnóstico – Unidade Cidade Jardim: Av. Cidade Jardim, 350 – 2º andar – São Paulo – SP
Tels.: Geral: (11) 3053-6611 • Central de Agendamento: (11) 3889-3939 • Pronto-socorro: (11) 3889-9944 • www.hcor.com.br

Nós colocamos o coração em tudo.

Todo o apoio que você precisa:
uma equipe multidisciplinar e os mais
avançados recursos tecnológicos.

O HCor foi o hospital pioneiro na América Latina a conquistar
duas certificações pela JCI para os Programas Clínicos de Infarto
Agudo de Miocárdio ( IAM) e de Insuficiência Cardíaca ( IC).

Essa mesma excelência também está presente no Edifício 
Dr. Adib Jatene. Você e seus pacientes têm uma das mais 
completas e sofisticadas estruturas totalmente à disposição 
para que obtenham os melhores resultados em todos
os tratamentos.

Sala híbrida de cirurgia cardiovascular para o tratamento de cardiopatias 
complexas com imagens tridimensionais altamente apuradas.
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EDITORIAL

Prezado leitor,

Nesta 27ª edição da Revista SOCESP, com o tema central Abordagem Contemporânea 

Transcateter das Cardiopatias Estruturais, escolhemos tópicos de grande interesse 

para o cardiologista, escritos por especialistas renomados e com uma abordagem 

crítica sobre o tema. 

O cardiologista encontrará nesta edição os critérios de seleção de pacientes para a 

indicação apropriada dos procedimentos, a contribuição dos métodos de imagem, pré-, 

intra- e pós-intervenção na seleção dos pacientes, no acompanhamento e identificação 

precoce de complicações, bem como a imprescindível participação do Heart Team nas 

decisões terapêuticas.

São abordadas as cardiopatias valvares, defeitos septais, oclusão do apêndice atrial 

esquerdo na fibrilação atrial, e estenoses da artéria renal tratados por via transcastéter. 

Detalhes de dispositivos, técnicas, cuidados aliados às melhores evidências científicas 

disponíveis fazem desta edição, ricamente ilustrada, uma bibliografia para consulta rápida.

A Revista SOCESP e seu Suplemento vivem um momento de transição, visando 

melhorias e novos indexadores. Como parte de um plano Diretor de Publicações, a 

Revista SOCESP e o Suplemento compõem agora um único periódico, com corpo editorial 

unificado, ampliação de seus revisores ad hoc para além do Estado de São Paulo e 

inserção de seu periódico nas Bibliotecas Acadêmicas e Programas de Pós-graduação.

Outras medidas estão sendo implementadas, tais como, solicitação do DOI, a 

valorização da versão eletrônica, com imagens dinâmicas e breves entrevistas com os 

autores e a reestruturação do site, que trarão ainda mais qualidade e transparência ao 

nosso periódico.

Esperamos que os esforços da SOCESP, na busca de contínuo aprimoramento de 

seu periódico, possam atender plenamente aos anseios de seus associados. 

Boa leitura!

Maria Cristina de Oliveira Izar

Diretora de Publicações SOCESP
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SELEÇÃO DE PACIENTES PARA IMPLANTE 
DE VALVA AÓRTICA TRANSCATETER

PATIENT SELECTION FOR TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION

RESUMO
Com o envelhecimento populacional, o implante percutâneo de bioprótese valvular 

aórtica (TAVI, sigla em inglês) vem ganhando espaço no tratamento da estenose aórtica 
em indivíduos de maior risco operatório. A seleção do paciente para intervenção, no atual 
momento, leva em consideração risco cirúrgico, comorbidades, fragilidade e patologias 
que contraindicam o procedimento operatório, além de exames de imagem, tais como a 
tomografia de tórax, que tem papel importante na avaliação anatômica da válvula aórtica, 
aorta e seus ramos, e auxilia a escolha da via de acesso, da prótese adequada e a predição 
de complicações. A avaliação do Heart Team é imprescindível e desaconselha-se a realização 
do TAVI em locais desprovidos desse grupo. Desta forma, apesar de complexa, a avaliação 
e seleção do paciente adequado pode reduzir de maneira signficativa a morbidade e a 
mortalidade do procedimento e se faz estritamente necessária.

Descritores: Substituição da valva aórtica transcateter; Estenose da valva aórtica; 
Cirurgia cardíaca

ABSTRACT
With the aging of the population, transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has gained 

popularity in the treatment of aortic stenosis in individuals with higher operative risk. The patient 
selection for intervention, at the present time, takes into account surgical risk, comorbidities, 
frailty and pathologies that contraindicate the surgical procedure, as well as imaging tests, 
such as computed tomography of the chest, which plays an important role in the anatomical 
evaluation of the aortic valve, the aorta and its branches, assisting in the choice of access 
route and appropriate prosthesis, and the prediction of complications. Evaluation by the 
Heart Team is imperative, and it is not advisable to perform TAVI in services that do not have 
this group. Thus, although complex, evaluation and selection of the appropriate patient can 
significantly reduce the morbidity and mortality of the procedure, and is essential.

Keywords: Transcatheter aortic valve implantation; Aortic valve stenoses; Heart surgical 
procedure.

INTRODUÇÃO
As patologias relacionadas à senilidade aumentaram 

sua incidência de forma drástica nos países desenvolvidos, 
com grande destaque para a Estenose Aórtica (EAo) que 
acomete 3 a 5% da população acima dos 75 anos.1,2 No Brasil, 
ainda há grande prevalência da EAo de etiologia reumática, 
acometendo principalmente indivíduos jovens. Entretanto, com 
o envelhecimento populacional exponencial, há projeções de 
que nos próximos 20 anos o contingente de idosos duplicará 
em nosso país.3 Não existem dados demográficos precisos 
sobre a prevalência das valvopatias no Brasil até o momento, 
contudo já é mais que usual encontrarmos pacientes com 
EAo degenerativa na prática clínica diária. 

TRATAMENTO DA ESTENOSE 
AÓRTICA SINTOMÁTICA

O único tratamento que modifica a história natural 

da EAo ainda é a intervenção valvar. Ross et al.,4 em seu 
trabalho clássico em 1968, demonstraram mortalidade 
de aproximadamente 50% em dois anos com tratamento 
conservador após o aparecimento de sintomas. Tal achado foi 
corroborado por Kapadia et al.5 que demonstraram também 
93,6% de mortalidade em cinco anos em uma coorte de 
pacientes inoperáveis. Desta forma, como o tratamento 
medicamentoso e comportamental nos pacientes com EAo 
é acompanhado de altíssima morbi-mortalidade, o tratamento 
intervencionista é mandatório. A cirurgia de troca valvar nesses 
pacientes, apesar de maior risco quando comparado com 
indivíduos jovens, ainda é factível. De acordo com Barreto-
Filho et al.,6 a cirurgia de troca valvar em pacientes com mais 
de 65 anos, que apresentava 7,6% de mortalidade em 30 dias 
em 1999, nos dias atuais apresenta 4,2% de mortalidade, 
um risco considerado aceitável. Apesar disso, uma parcela 
considerável de pacientes com EAo, por motivos diversos, 

REVISÃO/REVIEW
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ainda é mantida em tratamento clínico/medicamentoso e 
sujeita à alta mortalidade.7–10 E para esses pacientes, o Implante 
de Bioprótese Aórtica Percutâneo (TAVI – Transcatheter Aortic 
Valve Implantation) trouxe um benefício inexorável.

IMPLANTE DE BIOPRÓTESE 
AÓRTICA PERCUTÂNEO

Em 16 de abril de 2002, Alain Cribier realizou o primeiro 
TAVI.11,12 E, com rápida evolução tecnológica, em menos de 
10 anos já haviam sido publicados os dois primeiros grandes 
estudos randomizados que validaram o uso do TAVI em pa-
cientes inoperáveis e de alto risco.13,14 No atual momento, já 
é discutida a ampliação das indicações desse procedimento 
e, dessa maneira, muita ênfase deve ser dada aos critérios 
de seleção desses pacientes.

O HEART TEAM
Paciente Inoperável

Pacientes considerados inoperáveis são aqueles com 
contraindicações específicas à intervenção, independente 
do risco cirúrgico. Apresentam patologias que impedem o 
procedimento operatório, tais como: 

- Aorta em porcelana: impossibilita o pinçamento da aorta 
para início da circulação extracorpórea (CEC).

- Doença hepática com coagulopatia: risco de 
sangramento pela anticoagulação durante a CEC.

- Irradiação torácica prévia, deformidade torácica 
importante ou enxerto de coronária aderido ao esterno: 
dificuldade no acesso cirúrgico torácico.

- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave 
dependente de 02 ou embolias pulmonares recorrentes: 
risco elevado de mortalidade cirúrgica.

Tais pacientes foram estudados pelo grupo PARTNER, e 
foi verificado uma redução importante de mortalidade em um 
ano com o TAVI em comparação ao tratamento conservador 
(30,7% vs. 50,7%; p <0,001).13 Desta maneira, todos consensos 
são unânimes na indicação do TAVI para tais pacientes.15–17

RISCO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
Outro subgrupo com possível benefício com o TAVI é 

o dos pacientes de alto risco cirúrgico.14 Tal classificação 
de risco é proveniente de dois principais escores: STS e 
EuroSCORE II.19,20 Tais escores possibilitam estimar o risco 
operatório através de ferramentas online que combinam 
fatores de risco e classificam os pacientes como baixo, 
intermediário e alto risco operatório (>8% pelo STS ou 
>10% pelo EuroSCORE II). Essas ferramentes possuem 
diversas limitações, como a não inclusão de características 
que também influenciam no risco operatório, e desta forma 
devem ser utilizadas como ferramentas auxiliares. 

Smith e et al.14 demonstraram em um trabalho pioneiro que, 
em pacientes de alto risco, o TAVI não foi inferior à cirurgia. 
Dessa forma, o procedimento TAVI para pacientes de alto risco 
tem indicação Classe IIa em todos consensos, ou seja, uma 
alternativa terapêutica ao tratamento operatório.15-17 Entretanto, 
por ser um estudo em que a curva de aprendizado dos 
hemodinamicistas ainda era marcante, houve grande número 
de complicações nos pacientes submetidos ao TAVI como, 
por exemplo, acidente vascular cerebral (11,2% vs. 6,5% em 

dois anos; p = 0,05). Porém, em trabalhos mais recentes,21 
esses dados não se confirmaram e o TAVI mostrou-se mais 
seguro e com menor mortalidade em dois anos em pacientes 
de alto risco quando comparado à cirurgia (22,2% vs. 28,6%; 
p <0,05).21 Com esses dados, discute-se sobre a possibilidade 
de uma ampliação na indicação do TAVI no paciente de alto 
risco. Neste momento, o TAVI é apenas uma opção terapêutica 
nesse grupo de pacientes (Classe IIa), enquanto a cirurgia de 
troca valvar mantem-se como primeira escolha (Classe I).15-17

Ao passo que é indiscutível a indicação cirúrgica nos 
pacientes de baixo risco, aqueles de risco intermediário têm 
sido objeto de discussão e estudo. Leon et al.22 publicaram 
o primeiro trabalho randomizado multicêntrico demonstrando 
não-inferioridade do TAVI em relação à cirurgia em pacientes 
de risco intermediário. Apesar de ainda não contemplados 
nas diretrizes, ainda com ressalvas, tais resultados tornam o 
TAVI uma possibilidade terapêutica nesse subgrupo. Análises 
de estudos retrospectivos ou observacionais23,24 sugerem 
uma possível superioridade da TAVI sobre a cirurgia nesse 
contexto de risco intermediário. Entretanto, devemos ressaltar 
que, nestes pacientes, apesar do risco cirúrgico intermediário, 
a indicação de intervenção ocorreu por outros fatores que 
influênciam no resultado cirúrgico e não são contemplados 
nos escores, tal como a fragilidade que será discutida a seguir.

Enquanto o STS e EuroSCORE II são escores de grande 
valor para a indicação do TAVI, dois novos escores foram 
validados para ajudar na definição daqueles pacientes que 
não terão benefício de sobrevida ou sintomatologia com a 
intervenção, ou seja, definir a futilidade do procedimento. O 
PARTNER Risk Score25 e o FRANCE-2 Risk Score26 também 
são ferramentas online que combinam fatores de mau prog-
nóstico e estimam o risco de mortalidade ou ausência de 
melhora de qualidade de vida nesses pacientes submetidos 
ao TAVI. Também devem ser utilizados com cautela, como 
ferramentas auxiliares na decisão da intervenção, jamais 
substituindo o julgamento clínico.

FRAGILIDADE
Fragilidade pode ser definida como um estado de vulne-

rabilidade, caracterizado pela fraqueza física e diminuição 
da reserva fisiológica. Pacientes frágeis, quando submetidos 
a intervenções cirúrgicas, têm maior mortalidade, tempo 
de hospitalização e declínio funcional comparados aos 
pacientes não-frágeis.18,27 Vários índices foram elaborados 
para o reconhecimento destes pacientes, como por exemplo 
o escore de Katz27 e o escore de Fried,28 avaliando status 
funcional, atividades instrumentais diárias, nutrição, cogni-
ção, uso de medicações, independência para atividades, 
dentre outros fatores. Entretanto não há, até o momento, uma 
definição sobre superioridade entre os escores, apenas o 
conhecimento de que, independente do escore utilizado, 
o paciente frágil possui pior prognóstico até mesmo no 
implante do TAVI.29,30 Desta maneira, a fragilidade tornou-se 
fator importante a ser avaliado nos pacientes idosos e, na 
presença deste fenótipo, usualmente é optado pelo implante 
de TAVI em detrimento do tratamento operatório.18 

VIA DE ACESSO E AVALIAÇÃO ANATÔMICA 
DA VÁLVULA AÓRTICA, AORTA E SEUS RAMOS

Após a avaliação dos critérios clínicos para indicação 
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do procedimento percutâneo, devemos avaliar a anatomia 
valvar e da aorta e seus ramos. Este é um momento crítico no 
qual o TAVI pode ser contraindicado a depender de diversos 
fatores. Apesar da evolução tecnológica do ecocardiograma, 
com a possibilidade do exame tridimensional, a Tomografia 
Computadorizada (TC) ainda é o exame de escolha para a 
avaliação da raiz da aorta e ânulo valvar, principalmente devido 
à menor variabilidade interobservador e pela capacidade de 
avaliar a artéria aorta em sua totalidade.31,32 O ecocardiograma 
ainda é indispensável durante o implante e para avaliação do 
sucesso do procedimento.

Alguns pontos importantes devem ser destacados na 
avaliação tomográfica (Figuras 1 e 2):

- Medida do ânulo valvar: deve ser realizada no maior e 
menor diâmetros e calculada a média e o perímetro. 
Medidas devem ser realizadas durante a sístole ventricular 
(período em que as medidas são maiores). Importante 
para a escolha do tamanho da prótese mais adequada.

- Calcificação valvar: avaliar posição (difusa ou localizada) 
e quantidade da calcificação (escore de Agatston). 
Pacientes com calcificação localizada e/ou excessiva 
(maior que 3000 AU) têm maior chance de insuficiência 
paravalvar após procedimento. Pacientes com pouca 
calcificação (menor que 1650 AU) têm maior risco de 
embolização da prótese.33

Figura 1. Angiotomografia para avaliação de TAVI: A) avaliação dos seios de valsalva e posição da calcificação. B) Aferição do diâmetro, 
área e perímetro do ânulo valvar. C) Medida da altura do tronco da coronária esquerda e avaliação da posição do cálcio valvar. Nota-se 
calcificação na via de saída do ventrículo esquerdo. D) Avaliação da aorta descendente. Nota-se ulceração na aorta.

Seio de Valsalva

TCE

Ulcera aorta torácica descendente

Anel valva

Media: 511
Área: 4,46 cm2

Min.: 119
Máx.: 1632
SDev.: 24B
Diâmetro Med.: 23,8 mm
Perímetro: 77,0 mm

26,7 mm

21,4 mm
36,9 mm

36,5 mm

17,0 mm

35,8 mm

- Distância do ânulo valvar ao óstio coronário: risco de 
obstrução coronária durante o implante se distância 
do óstio coronário ao ânulo valvar menor que 10 mm.

- Seio de valsalva e aorta ascendente: avaliação 
necessária para o implante de CoreValve.

- Aorta ascendente, descendente e ramos: avaliação 
de tortuosidade, presença de ulcerações, trombos, 
dissecção ou outras alterações que possam prejudicar 
a “navegação” da prótese. Avaliação das artérias 
ilíacas e femorais para o acesso percutâneo femoral.

O acesso femoral deve ser sempre o acesso de escolha 
para o TAVI por ser menos invasivo e não necessitar 
toracotomia. Na impossibilidade desse acesso, os acessos 
trans-aórtico e trans-apical podem ser utilizados. Entretanto 
ainda não há estudos comparando os acessos acessos 
trans-aórtico ou trans-apical.

PRÓTESES DISPONÍVEIS NO BRASIL
As próteses disponíveis atualmente são: 
- CoreValve e a CoreValve Evolut R (tamanhos 23, 26, 29 

e 34 mm), prótese autoexpansível disponível para via 
femoral e aórtica (Figura 3); 

- Edwards SAPIEN XT (tamanhos 20, 23, 26 e 29 mm) e 
SAPIEN 3 (23, 26 e 29 mm) expansíveis por balão, sendo 

A

C

B

D
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Figura 3. CoreValve e Evolut R.

Figura 4. Edwards SAPIEN XT e SAPIEN 3.

Figura 2. Angiotomografia para avaliação de TAVI: A) Aferição do diâmetro, área e perímetro do ânulo valvar em paciente com bioprótese 
aórtica. B) Avaliação de posição da calcificação aórtica e mitral. C) Medida do escore de cálcio valvar (3581 Agatston). D) Reconstrução 
tridimensional da aorta.

a última desenhada para reduzir insuficiência paravalvar, 
dísponíveis para via femoral e apical (Figura 4);

- Lotus (tamanhos 23 e 27 mm) com sistema reposicionável, 
disponível para via femoral;

- Inovare (tamanhos 20, 22, 24, 26, 28 e 30 mm), 
desenvolvida no Brasil, expansível por balão, disponível 
para via femoral, apical e aórtica (Figura 5).

IMPLANTE DE TAVI VALVE-IN-VALVE
Apesar de não ser contemplado nas diretrizes, o implante 

de TAVI em uma bioprótese com disfunção já tornou-se 
uma nova realizade. Independente do tipo da disfunção da 
bioprótese (insuficiência ou estenose), registros demonstram 
que o implante da TAVI “valve-in-valve” é possível e seguro34,35 

e já é realizado em grande número em centros especializados. 
Cuidado especial deve ser tomado com a altura dos óstios 
das coronárias e os casos devem ser avaliados pelo Heart 
Team assim como nos casos de EAo degenerativa. Também 
são descritos casos do implante em bioprótese em posição 
tricúspide e mitral, devendo ser utilizada via de acesso venosa 
e apical, respectivamente.

CoreValve Evolut R

Edwards SAPIEN XT SAPIEN 3

A

C

B

D

Media: 430
Área: 3,40 cm2

Min.: 135
Máx.: 1168
SDev.: 164
Diâmetro Med.: 20,8 mm
Perímetro: 65,9 mm

21,1 mm

21,0 mm

CONCLUSÃO
Com o crescente envelhecimento populacional houve 

também aumento da incidência da estenose aórtica. O TAVI é 
uma alternativa para tratamento desses pacientes entretanto 
a complexidade do procedimento faz necessária a avaliação 
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Tabela 1. Indicação de intervenção em pacientes com estenose 
aórtica com expectativa de vida maior que 1 ano.

Indicação da Intervenção Tipo da 
Intervenção

Inoperável TAVI
Alto Risco Cirúrgico Cirurgia ou TAVI
Frágil com Alto Risco Cirúrgico TAVI
Risco Cirúrgico Intermediário Cirurgia
Frágil com Risco Cirúrgico Intermediário TAVI
Baixo Risco Cirurgia
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RESUMO
A estenose aórtica (EA) é uma doença frequente na população idosa e, quando 

sintomática, tem prognóstico desfavorável, sendo recomendada nesta situação a 
substituição valvar cirúrgica. Embora o tratamento cirúrgico seja o padrão para a correção 
da EA muitos pacientes não são candidatos adequados, devido ao risco perioperatório 
muito elevado. O implante da valva aórtica transcateter (TAVI) surgiu como interessante 
alternativa, principalmente nos casos de pacientes inoperáveis, demonstrando melhora 
significativa na sobrevida com relação ao tratamento clínico. Nos pacientes com risco 
cirúrgico elevado apresentou resultados equivalentes à troca valvar aórtica cirúrgica, com 
taxas de sobrevivência equivalentes ou até superiores. Os resultados clínicos encorajadores 
somados aos rápidos avanços da tecnologia geraram interesse no uso desses dispositivos 
em pacientes de risco intermediário. Atualmente já existem evidências demonstrando a 
não inferioridade da TAVI com relação à cirurgia para a correção da EA em pacientes de 
médio risco e esses dispositivos já estão aprovados nos Estados Unidos e Europa para o 
tratamento desse grupo de pacientes. No presente artigo são sumarizados os principais 
estudos que foram fundamentais para a implementação da TAVI na prática clínica atual 
e para aprovação pelos principais órgãos reguladores mundiais.

Descritores: Estenose aórtica; Substituição da valva aórtica transcateter; Medicina 
baseada em evidências.

ABSTRACT
Aortic stenosis (AS) is a common disease in the elderly population; when symptomatic, 

it has an unfavorable prognosis and aortic valve replacement is recommended. Although 
surgical replacement is the standard treatment for AS, many patients are not suitable candidates 
because of high perioperative risk. Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has emerged 
as an interesting alternative, especially in inoperable cases, showing significant improvements 
in survival over clinical treatment. In patients with high surgical risk TAVI has demonstrated 
results equivalent to surgical aortic valve replacement with similar or even higher survival rates. 
These encouraging clinical results coupled with advances in technology have generated 
interest in using TAVI in lower-risk populations. There is currently evidence showing that TAVI 
is not inferior to surgical treatment of AS in intermediate-risk patients, and these devices have 
already been approved in the United States and Europe for treating this group of patients. 
This article summarizes the main studies that were fundamental in implementing TAVI into 
current clinical practice and approval by the main global regulatory agencies.

Descriptors: Aortic valve stenosis; Transcatheter aortic valve implantation (TAVI); Evidence-
based medicine.
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PRINCIPAIS ESTUDOS CLÍNICOS SOBRE IMPLANTE 
DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER

MAIN CLINICAL STUDIES ON TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION

INTRODUÇÃO
A estenose aórtica degenerativa calcificada acomete até 

2% dos pacientes com mais de 65 anos1 (p=0.90 e 5% da 
população com idade ≥75 anos2 e há previsão de aumento nas 
próximas décadas devido ao envelhecimento populacional. 

Trata-se de uma doença insidiosa que habitualmente 
apresenta um longo período de latência, entretanto o início 
dos sintomas representados pela tríade: angina de peito, 

síncope ou dispneia marcam uma rápida deterioração do 
quadro clínico. A sobrevida com o tratamento clínico após 
o início da sintomatologia é de aproximadamente 50% 
em dois anos e de 20% após cinco anos, por esta razão 
recomenda-se nesta situação a cirurgia de substituição 
valvar aórtica.3

Embora a substituição cirúrgica seja o tratamento padrão 
para correção da EA, muitos pacientes não são candidatos 
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adequados devido a um risco perioperatório muito elevado 
e cerca de 1/3 desta população não apresenta condições 
clínicas para o ato cirúrgico.4

O implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI) 
surgiu como uma alternativa atrativa para o tratamento de 
pacientes portadores de estenose aórtica calcificada com 
risco cirúrgico aumentado, devido a sua menor invasibilidade. 
Desde sua introdução em 2002 por Alan Cribier,5 ocorreram 
avanços tecnológicos expressivos no sistema de entrega 
e na estrutura valvar, permitindo a obtenção de resultados 
favoráveis e expansão das indicações deste procedimento. 

Os estudos sumarizados a seguir mostram os principais 
resultados publicados e foram essenciais para implantação 
da TAVI na prática clínica atual e para sua aprovação pelos 
principais órgãos reguladores mundiais (Tabela 1).

PACIENTES COM RISCO CIRÚRGICO 
EXTREMO/INOPERÁVEIS

PARTNER coorte B6

O estudo PARTNER 1B incluiu uma coorte de pacientes 
não candidatos à cirurgia de troca valvar, definido por uma 
probabilidade estimada de morte ou morbidade irreversível 
grave após troca valvar aórtica cirúrgica de mais de 50% em 
30 dias. Foram incluídos 358 pacientes com idade média de 
83 anos, randomizados (1:1) para o tratamento clínico padrão 
ou para TAVI em 21 centros. A média do escore STS foi de 
11,6%, no entanto, também foram incluídos pacientes com 
escores mais baixos que apresentavam contraindicações para 
a cirurgia tais como aorta extensamente calcificada (porcelana), 
deformidades torácicas, dependência de terapia com oxigênio 
e fragilidade extrema.

A prótese utilizada foi a Edwards Sapien (Edwards 
Lifesciences, Irvine, California), expansível por balão, com 
estrutura metálica constituída de aço inoxidável e folhetos de 
pericárdio bovino Os resultados em um ano demostraram 
uma redução significativa da mortalidade por todas as 

causas no grupo TAVI (30,7% vs. 50,7% HR-0,55; p<0,001) e 
da mortalidade cardiovascular (20,5% vs. 44,6%; HR – 0,39; 
p<0,001) quando comparada ao tratamento clínico padrão. Vale 
ressaltar, que dos 179 pacientes designados para o tratamento 
clínico, 150(83,8%) foram submetidos à valvuloplastia aórtica 
por balão, 17(9,5%) à troca valvar cirúrgica e 4(2,2%) receberam 
TAVI em outros centros. Ocorreu uma taxa mais elevada de 
eventos neurológicos, complicações vasculares e sangramento 
maior no grupo TAVI. 

Após cinco anos de seguimento7 observou-se manu-
tenção dos resultados, sendo a mortalidade por todas as 
causas no grupo TAVI de 71,8% versus 93,6% com o trata-
mento padrão (HR 0,50; p<0,0001). Apenas seis pacientes 
no grupo de terapia medicamentosa estavam vivos após 
este período, cinco dos quais haviam sido submetidos a 
substituição cirúrgica ou percutânea da valva aórtica. O nú-
mero necessário para tratar (NNT) foi de cinco doentes em 
comparação com o tratamento clínico, refletindo a eficácia 
do procedimento transcateter. A avaliação ecocardiográfica 
demonstrou manutenção dos resultados obtidos com relação 
a área e gradiente valvar sem evidências de deterioração 
estrutural da prótese. 

CoreValve Extreme Risk Pivotal Trial 8

Este foi um estudo prospectivo realizado em 41 centros 
dos Estados Unidos que incluiu 506 pacientes para o tra-
tamento da estenose aórtica grave sintomática utilizando a 
prótese autoexpansível Corevalve (Medtronic, Inc., Minnea-
polis, Minnesota) com estrutura metálica de nitinol e folhetos 
de pericárdio porcino.

O critério de inclusão foi o mesmo utilizado no estudo 
PARTNER 1B. Os pacientes tinham idade média de 83 
anos, e escore STS médio de 10,3%. O desfecho primário 
composto de mortalidade por todas as causas e acidente 
vascular cerebral (AVC) maior aos 12 meses foi de 26%, 
demonstrando uma redução significativa em comparação 
ao valor de referência de 43% que foi estimado com base 

Tabela 1. Principais estudos em TAVI.

Risco para 
Cirurgia

Estudo Número de 
pacientes

Prótese Grupo de 
comparação

STS escore Mortalidade geral 
em 1 ano

Extremo PARTNER 1B 358 Edwards Sapien Tratamento 
clínico

11,2% TAVI vs. 12,1% 
tratamento clínico

30,7% TAVI vs. 
50,7% tratamento 
clínico (p<0,001)

Extremo CoreValve 
Extreme 
Risk Study

506 CoreValve Nenhum 10,3% TAVI 24,3% TAVI

Alto PARTNER 1A 699 Edwards Sapien Cirurgia 11,8% TAVI vs. 
11,7% cirurgia

24,2% TAVI vs. 26,8% 
cirurgia (p=0,44)

Alto CoreValve 
High Risk
Study

795 CoreValve Cirurgia 7,3% TAVI vs. 
7,5% cirurgia

13,9% TAVI vs. 18,7% 
cirurgia (p=0,04)

Intermediário PARTNER 2A 2032 Sapien XT Cirurgia 5,8% TAVI vs. 
5,8% cirurgia

12,3% TAVI vs. 12,9% 
cirurgia, (p=0,69)

Intermediário SAPIEN 3 
observational 
study

1077 Sapien 3 Cirurgia (Escore 
de propensão)

5,2% TAVI vs. 
5,8% cirurgia

7,4% TAVI vs. 12,9% 
cirurgia (p=0,0003)

Baixo Risco NOTION trial 280 CoreValve Cirurgia 2,9% TAVI vs. 
3,1% cirurgia

4,9% TAVI vs. 7,5% 
cirurgia (p=0,38)

TAVI= Implante transcateter valvar aórtico
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nos resultados obtidos em estudos com a valvoplastia por 
cateter balão e com o tratamento clínico padrão do grupo 
controle no estudo PARTNER 1B (p <0,0001). A taxa de 
mortalidade por todas as causas foi de 8,4% aos 30 dias e 
24,3% aos 12 meses e de AVC maior de 2,3% em 30 dias e de 
4,3% em 12 meses. O implante de marca-passo definitivo foi 
necessário em 26,2% dos pacientes em um ano. A incidência 
de regurgitação paravalvar moderada ou importante foi de 
9,7% na alta e de 4,4% após um ano e esta redução, em 
parte, pode ser explicada pelas propriedades do nitinol que 
sofre expansão em contato com a temperatura corporal 
proporcionando melhor acomodação ao anel valvar.

Ao final de dois anos houve manutenção dos resultados 
favoráveis com a TAVI em relação ao desfecho primário 
quando comparado ao tratamento clínico (38% vs. 57,9%)9

PACIENTE DE ALTO RISCO CIRÚRGICO

PARTNER coorte A10

Este estudo incluiu 699 pacientes com estenose aórtica 
grave e sintomática que possuiam risco cirúrgico elevado. 
Estes foram randomizados (1:1) para implante da prótese 
Edwards Sapien ou para substituição cirúrgica da valva 
aórtica em 25 centros nos Estados Unidos, Canadá e Alema-
nha. Os pacientes foram avaliados por cirurgiões cardíacos 
e deveriam possuir um risco de mortalidade operatória 
≥10% de acordo com o escore STS11. Dos 348 pacientes 
submetidos à TAVI, 244 (70%) realizaram o procedimento 
via transfemoral e os demais utilizaram a via transapical 
devido ao avançado grau de doença vascular periférica.

A mortalidade total no grupo TAVI foi de 3,4% versus 6,5% 
no grupo cirúrgico aos 30 dias (p = 0,07) e de 24,2% versus 
26,8% ao final de um ano (p = 0,44). Não houve diferença na 
taxa de eventos neurológicos maiores neste período, porém 
observou-se uma maior incidência de eventos neurológicos 
totais no grupo TAVI (8,3% vs. 4,3%, p = 0,04). Os pacientes 
submetidos ao implante transcateter apresentaram maior 
incidência de complicações vasculares (11,0% vs. 3,2%, 
p<0,001), porém, menores taxas de sangramento maior (9,3% 
vs. 19,5%, p<0.001) e de surgimento de nova fibrilação atrial 
(8,6% vs. 16%, p = 0,006) em comparação ao grupo cirúrgico. 
Na análise de subgrupos observou-se um maior benefício 
da TAVI em mulheres e em pacientes sem antecedente de 
cirurgia de revascularização miocárdica.

A regurgitação aórtica paravalvar moderada ou grave foi 
observada em 14% do grupo transcateter e em 1% do grupo 
cirúrgico aos 30 dias e correlacionou-se a um aumento de 
mortalidade quando comparados ao grupo com regurgita-
ção discreta ou ausente após cinco anos (72,4% vs. 56,6%; 
p=0,003). É importante salientar que neste estudo foi utilizada 
a primeira geração da válvula Edwards Sapien que apresenta 
maiores taxas de regurgitação paravalvar em comparação a 
mais recente geração (Sapien 3).

Um importante dado do seguimento clínico12 foi a demons-
tração da durabilidade da válvula transcateter, com manutenção 
do baixo gradiente médio e área valvar obtidos imediatamente 
após o procedimento e ao final de cinco anos (10 mmHg vs. 
10,6 mmHg e 1,6 cm² vs. 1,6 cm2, respectivamente), resultados 
estes comparáveis ao tratamento cirúrgico. Não se observou 
diferença na taxa de mortalidade geral entre os grupos (TAVI 

67,8% vs. 62,4% cirurgia; p=0,76) e não houve novos achados 
em relação aos dados de um ano de seguimento. 

Transcatheter Aortic-Valve Replacement 
with a Self-Expanding Prosthesis13

Este foi um estudo que randomizou 795 pacientes 
portadores de EA sintomática em 45 centros dos Estados 
Unidos para o tratamento percutâneo com a CoreValve ou 
para o tratamento cirúrgico convencional. Foram incluídos 
apenas pacientes que possuíssem alto risco cirúrgico 
determinado por risco de morte ≥15% aos 30 dias, porém 
que não fossem enquadrados em risco extremo. A idade 
média foi de 83 anos e o risco médio de mortalidade 
calculado pelo escore STS foi de 7,4%.

O desfecho primário de mortalidade por todas as causas 
em um ano foi de 14,2% no grupo TAVI e de 19,1% no grupo 
cirúrgico (p=0,04 para superioridade). A taxa de eventos 
cardíacos adversos maiores e de eventos cerebrovascula-
res em um ano foi significativamente menor no grupo TAVI 
(20,4% vs. 27,3%, p=0,03). Não houve diferença na taxa de 
AVC entre os dois grupos. A incidência de complicações 
vasculares maiores e de implante de marca-passo definitivo 
foi mais elevada com o procedimento transcateter, enquanto 
novo sangramento, insuficiência renal aguda e fibrilação atrial 
ocorreram com maior frequência na cirurgia.

PACIENTES DE RISCO CIRÚRGICO 
INTERMEDIÁRIO

PARTNER 2A14

Este estudo incluiu 2.032 pacientes com estenose aórtica 
grave e risco cirúrgico intermediário em 57 centros nos 
Estados Unidos e Canadá que foram randomizados (1:1) 
para tratamento cirúrgico ou para TAVI utilizando o dispositivo 
balão expansível Sapien XT (Edwards Lifesciences- Figura 1B) 
que possui uma estrutura metálica de cromo e cobalto. Os 
pacientes tinham idade média de 82 anos e escore STS de 
5,8%. No grupo transcateter, 77% dos pacientes utilizaram a via 
de acesso transfemoral, 17% transapical e 6% a via transaórtica. 

No seguimento de dois anos, não houve diferença no 
desfecho primário composto por morte total ou AVC inca-
pacitante (19,3% no grupo TAVI vs. 21,1% no grupo cirurgia. 
HR 0,89, p=0,25). Porém, quando avaliados apenas os 
pacientes que utilizaram a via transfemoral, a TAVI proporcio-
nou uma maior redução na incidência do desfecho primário 
comparada à cirurgia (HR 0,78; p=0,04). Na análise dos 
componentes individuais do desfecho primário, tais como 
morte total e AVC incapacitante, não se observou diferença 
significativa entre os dois grupos (16,7% vs. 18% e 6,2% vs. 
6,4% para TAVI e cirurgia, respectivamente).

Complicações vasculares maiores foram mais frequentes 
no grupo transcateter (7,9% vs. 5,0%, p=0,008), enquanto 
outras complicações tais como sangramento com risco de vida 
(10,4% vs. 43,4%, p<0,001), insuficiência renal aguda (13% vs. 
3.1%, p=0,006), e surgimento de nova fibrilação atrial (9,1% 
vs. 26,4%, p<0,001) foram mais comuns no grupo cirúrgico. A 
necessidade de implante de marca-passo definitivo foi similar 
entre os dois grupos (8,5% TAVI vs. 6,9% cirurgia; p=0,17).
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Os pacientes submetidos à TAVI apresentaram uma 
incidência de regurgitação paravalvar moderada ou grave de 
3,7% que foi significativamente maior que no grupo cirúrgico 
e estes pacientes tiveram uma maior mortalidade em dois 
anos comparados aos que não apresentavam regurgitação. 
O tempo de internação em unidade de terapia intensiva 
assim como o tempo de internação total foi menor no grupo 
transcateter (média 2 vs. 4 dias; p<0,001 e média 6 vs. 9 
dias; p<0,001, respectivamente).

SAPIEN 3 Observational Study15

Este foi um estudo observacional que incluiu 1.077 pacientes 
de risco intermediário em 51 centros dos EUA e Canadá. Foi 
utilizado o dispositivo de última geração SAPIEN 3 (Edwards 
Lifesciences) que apresenta um menor perfil proporcionando 
diminuição das complicações vasculares, além de expansão 
da indicação do acesso femoral para uma gama maior de 
pacientes. Possui também um revestimento na base da válvula 
objetivando otimizar a vedação circunferencial e minimizar a 
ocorrência de regurgitação paravalvar.

A via transfemoral foi utilizada em 952 pacientes (88%). A 
mortalidade por todas as causas foi de 7,4% e a incidência 
de AVC de 5% em um ano, sendo que aproximadamente 
metade correspondeu a AVC incapacitante. A necessidade 
de implante de marca-passo neste período foi de 12%. 
Houve uma diminuição expressiva da regurgitação paravalvar 
aórtica moderada ou grave (1,5%) quando comparada às 
gerações anteriores desta prótese (3,7% a 14%), porém ainda 
significativamente mais frequente que no grupo cirúrgico. 
Novamente a presença de regurgitação moderada ou grave 
correlacionou-se com um aumento de mortalidade em um ano. 

Através de uma análise estatística utilizando o 
escore de propensão os resultados foram comparados 
retrospectivamente aos obtidos no grupo cirúrgico do estudo 
PARTNER 2A e observou-se uma redução significativa na 
mortalidade (7,4% vs. 13%; p=0,0003) e na incidência de 
AVC (4,6% vs. 8.2%; p=0,0038) no grupo TAVI.

Os desfechos clínicos reportados neste estudo são supe-
riores aos de estudos prévios com a utilização de dispositivos 
de gerações anteriores. Particularmente, com relação as 
baixas taxas de AVC, regurgitação paravalvar e mortalidade 
verificadas em um ano, demonstrando uma boa eficácia e 
segurança desta prótese, possibilitando assim a indicação 
deste procedimento para pacientes de menor risco.

SURTAVI
O estudo “Safety and Efficacy Study of the Medtronic 

CoreValve® System in the Treatment of Severe, Symptomatic 
Aortic Stenosis in Intermediate Risk Subjects Who Need Aortic 
Valve Replacement (SURTAVI)” (NCT01586910) está em 
andamento e irá comparar a TAVI utilizando o dispositivo 
CoreValveTM ao tratamento cirúgico em pacientes com estenose 
aórtica severa e sintomática com risco cirúrgico intermediário.

GARY Registry
O GARY registry é um registro nacional alemão que coleta 

dados de pacientes submetidos à intervenção cirúrgica 
ou percutânea da válvula aórtica. No último congresso da 
American Heart Association (AHA) em novembro de 2016,16 
foram apresentados os resultados comparativos entre a TAVI 

e a cirurgia para correção da estenose aórtica nos pacientes 
de risco intermediário (EURO escore entre 10 e 20).

Foram incluídos 5997 pacientes submetidos a TAVI 
(n= 4101) ou cirurgia (n= 1896). A comparação direta destas 
duas coortes revelou que os pacientes mais idosos, com 
maiores escores de risco, maior fragilidade e maior carga 
de comorbidades, mais frequentemente foram submetidos 
a TAVI. Para minimizar as diferenças entre as duas coortes, 
foi realizada uma análise de propensão e observou-se 
uma taxa de mortalidade geral em um ano significativa-
mente maior no grupo TAVI comparada ao grupo cirúrgico 
(15,52% vs. 10,89%, IC 1,75 - 7,52). Entretanto estes dados 
devem ser interpretados com muita cautela pois a análise 
de propensão não consegue contabilizar todos os fatores 
de confusão que podem interferir neste resultado e o cri-
tério de fragilidade não foi registrado no grupo cirúrgico. 
Embora os registros forneçam informações importantes 
sobre a experiência do mundo real, análises de registro 
retrospectivas não devem ser comparadas com dados 
de ensaios clínicos randomizados. Consequentemente, 
é improvável que os dados do estudo GARY mudem a 
prática clínica, porém alerta quanto à importância de uma 
avaliação criteriosa para indicação da TAVI nos pacientes 
de risco cirúrgico intermediário. 

Registros de Mundo Real
Os Registros de Mundo Real são estudos que possibili-

tam obter informações importantes, pois incluem pacientes 
tratados habitualmente na prática clínica, não havendo a 
restrição de seleção que ocorre nos estudos randomizados.

TVT registry17

O TVT (transcatheter Valve Therapy) é um registro que 
coleta dados sobre os procedimentos de TAVI realizados 
em 418 centros americanos e os resultados são reportados 
anualmente.

Ao final de 2015, tinham sido incluídos 54.782 pacientes 
com idade média de 83 anos. O escore STS até 2014 foi 
em média de 7% e em 2015 reduziu para 6% (p<0.0001). 
Houve também uma diminuição na taxa de pacientes que 
receberam anestesia geral (97,6% em 2012 para 82,6% em 
2015), aumentado assim a taxa de procedimentos feitos 
sob sedação moderada.

Foi maior também o uso do acesso femoral (75,9% em 
2012 para 86,6% em 2015), provavelmente devido ao me-
nor perfil das próteses utilizadas e à seleção de pacientes 
menor gravidade.

A taxa de morte hospitalar diminuiu significativamente 
passando de 5,7% em 2012 para 2,9% em 2015 (p<0,001), 
assim como a mortalidade em um ano que passou de 25,8% 
em 2012 para 21,6% em 2014 (p<0,001). Notou-se também 
redução na taxa de AVC em 30 dias, que passou de 2,3% 
até 2014 para 1,9% em 2015 (p=0,03).

Outro fator relevante foi a redução na incidência de re-
gurgitação aórtica moderada ou severa (10,8% em 2012 para 
6,2% em 2015), provavelmente devido ao uso mais frequente 
das próteses de última geração. 

Estes resultados refletem uma maior experiência dos 
operadores associada a um avanço tecnológico dos 
dispositivos utilizados, assim como da expansão da indicação 
do tratamento para pacientes de menor risco cirúrgico. 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2017;27(1):20–5



24

FRANCE-2 Registry18

Este registro incluiu todos os procedimentos de TAVI 
realizados na França para tratamento de pacientes com 
estenose aórtica grave com risco cirúrgico elevado ou proi-
bitivo. Foram reportados os desfechos de 4.201 pacientes 
incluídos entre 2010 e 2012 em 34 centros. As próteses 
utilizadas foram as de primeira geração da Edwards Sapien 
(66%) e da CoreValve (33,7%).

A via de acesso preferencial foi a transfemoral (73%) 
seguida pela transapical (17%). O seguimento clínico médio 
foi de 3,8 anos e o sucesso do procedimento ocorreu em 
97% dos casos. A taxa de mortalidade total foi de 23%, 33% 
e 42% e de mortalidade cardiovascular foi de 12%, 15% e 
17%, em 1, 2 e 3 anos respectivamente.

Nos pacientes que utilizaram a via transfemoral as taxas 
de mortalidade total e cardiovascular foram menores aos 3 
anos (39,6% e 15,9% respectivamente). Foram preditores inde-
pendentes de mortalidade o sexo masculino, baixo índice de 
massa corpórea, fibrilação atrial, pacientes em diálise, classe 
funcional III ou IV pela NYHA, EuroScore logístico elevado, via 
de acesso transapical ou subclávia, necessidade de implante 
de marca-passo definitivo e regurgitação aórtica moderada ou 
grave. A durabilidade destas próteses foi demonstrada pela 
manutenção de baixo gradiente transvalvar ao longo de 3 anos.

Registro Brasileiro (RIBAC)19

O Registro Brasileiro (RIBAC) coleta os dados de 
todos os procedimentos de TAVI realizados nos centros 
participantes que tenham experiência de três ou mais 
casos. Foram avaliados 405 pacientes com estenose aórtica 
grave, inoperáveis ou com alto risco cirúrgico, que foram 
submetidos à TAVI de janeiro de 2008 a janeiro de 2013. A 
idade média foi de 82 anos e o escore STS médio de 10,8%. 
A prótese mais utilizada foi a CoreValve (86,1%) e no restante 
dos casos a de Edwards Sapien XT. O acesso femoral foi 
a via de escolha em 96,2% dos casos e a anestesia geral 
foi realizada em 84% dos procedimentos. 

Observou-se uma taxa de mortalidade por todas as cau-
sas de 9,1% em 30 dias e de 21,5% em um ano. No primeiro 
ano as causas cardiovasculares corresponderam a 72,5% de 
todas as mortes, porém esta porcentagem foi reduzida para 
31,8% nos anos seguintes. A incidência de eventos cérebro 
vasculares foi de 3,5% em 30 dias e 6,9% e em um ano, sendo 
que 2,2% e 3,8%, respectivamente, corresponderam a AVC 
incapacitante. Complicações vasculares incidiram em 13,8% 
dos procedimentos e o implante de marca-passo definitivo foi 
necessário em 24,4% dos pacientes em um ano sendo mais 
comum com a prótese CoreValve (30,3% vs. 14,0% p=0,014). 
A incidência de regurgitação aórtica moderada ou grave foi de 
9,2% e a mediana de tempo de internação hospitalar de 7 dias. 

Foram preditores de mortalidade a doença pulmonar obs-
trutiva crônica, AVC, insuficiência renal e presença de regur-
gitação aórtica moderada ou grave. O volume de casos de 
cada centro foi associado com a taxa de mortalidade, sendo 
nos centros com baixo volume (≤ 5 casos) de 36% e nos de 
maior volume (≥ 20 casos) de 24,7% (HR 2,15; p= 0,03).

Apesar dos dados publicados corresponderem à 
experiência inicial brasileira, as taxas de mortalidade geral 
e demais complicações são comparáveis aos registros 
publicados de outros países.

PERSPECTIVAS FUTURAS: PACIENTES 
DE BAIXO RISCO CIRÚRGICO

NOTION trial20,21

Foi o primeiro estudo a randomizar pacientes de baixo 
e médio risco cirúrgico para TAVI, utilizando a prótese 
autoexpansível CoreValve, ou para o tratamento cirúrgico 
convencional. Foram incluídos 280 pacientes que deveriam 
ter idade superior a 70 anos. Em 81,8% dos casos foram 
classificados como baixo risco e o escore STS médio foi de 
2,9% no grupo TAVI e 3,1% no grupo cirúrgico. O desfecho 
primário combinado de mortalidade por todas as causas, 
AVC e infarto do miocárdio em um ano foi semelhante 
entre os grupos (13,1% TAVI vs. 16,3% cirurgia, p= 0,43). 
Não houve diferença entre os grupos nos componentes 
individuais dos desfecho primário incluindo mortalidade 
total em um ano (4,9% TAVI vs. 7,5% cirurgia, p=0,38) e AVC 
(2,9% TAVI vs. 4,6% cirurgia, p=0,44). Quando os pacientes 
foram categorizados em baixo ou médio risco, também não 
houve diferença no desfecho primário entre o tratamento 
transcateter e o cirúrgico (baixo risco 14,7% vs. 16,8% 
cirugia, p=0,58 e médio risco 21,1% vs. 27,1%; p=0,59, 
respectivamente). A incidência de sangramento maior ou 
potencialmente fatal, choque cardiogênico, fibrilação atrial 
e insuficiência renal aguda foi significativamente menor nos 
pacientes submetidos a TAVI, enquanto a necessidade de 
marca-passo permanente, regurgitação paravalvar mode-
rada ou importante e complicações vasculares maiores foi 
menos frequente no grupo cirúrgico. 

ESTUDOS EM ANDAMENTO
O “Food and Drug Administration” (FDA) aprovou dois 

estudos randomizados que já estão em andamento e 
com o objetivo de comparar a TAVI versus o tratamento 
cirúrgico em pacientes com estenose aórtica grave com 
baixo risco. 

No estudo PARTNER 3 (“The Safety and Effectiveness 
of the SAPIEN 3 Transcatheter Heart Valve in Low Risk 
Patients With Aortic Stenosis”) (NCT02675114), serão 
randomizados 1.300 pacientes idosos (idade >65 anos) 
com escore STS <4% e será utilizada a prótese Sapien 3. 
O desfecho primário composto incluirá mortalidade total, 
AVC e necessidade de nova hospitalização. 

O estudo (“Medtronic Transcatheter Aortic Valve 
Replacement in Low Risk Patients”) (NCT02701283) incluirá 
1.200 pacientes com mortalidade operatória <3% e utilizará 
a prótese auto expansível e reposicionável CoreValve 
Evolut R, que também tem extensão do seu revestimento 
até a base com o objetivo de reduzir regurgitação paravalvar. 
Terá como desfecho primário a incidência de mortalidade 
geral ou AVC incapacitante.

CONCLUSÃO
Os estudos realizados demonstram que o implante 

transcateter valvar aórtico é um procedimento seguro e eficaz 
para o tratamento da estenose aórtica calcificada grave. 

A TAVI tornou-se o tratamento de escolha para pacientes 
portadores de estenose aórtica grave e risco cirúrgico 
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extremo, proporcionando maior da sobrevida e melhora da 
classe funcional comparado ao tratamento clínico.

Entre os pacientes de risco cirúrgico elevado ou 
intermediário, demostra resultados comparáveis ao 
procedimento cirúrgico com taxas de sobrevivência 
equivalentes ou superiores.

Desenvolvimentos tecnológicos futuros seguramente 
irão proporcionar resultados ainda mais favoráveis. 
Entretanto, devemos aguardar o seguimento a longo prazo 

(>cinco anos) para avaliar a durabilidade das próteses 
utilizadas e indicar criteriosamente a TAVI em pacientes 
mais jovens.
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PLASTIA VALVAR MITRAL COM MITRACLIPMR: SELEÇÃO DE 
PACIENTES, TÉCNICA DE IMPLANTE E RESULTADOS CLÍNICOS

MITRAL VALVE REPAIR WITH MITRACLIPMR: SELECTION OF 
PATIENTS, IMPLANT TECHNIQUE AND CLINICAL RESULTS

RESUMO
A regurgitação mitral (RM) é a doença valvar mais prevalente nos Estados Unidos 

e sua prevalência aumenta a cada ano devido ao envelhecimento populacional. 
Independentemente da etiologia, a RM sintomática grave cursa com prognóstico 
desfavorável. O procedimento cirúrgico ainda é o tratamento padrão para essa patologia; 
porém, como vários pacientes não são submetidos à cirurgia devido ao alto risco, o 
tratamento percutâneo com MitraClip surgiu como opção viável. A segurança, eficácia 
e durabilidade do reparo valvar percutâneo com MitraClip já foram demonstradas em 
estudos randomizados e, com isso, sua indicação vem-se expandindo.

Descritores: Insuficiência da valva mitral; Terapia; Segurança.

ABSTRACT
Mitral regurgitation (MR) is the most prevalent valve disease in the United States and 

its prevalence is increasing every year due to population aging. Regardless of the etiology, 
severe symptomatic MR presents with an unfavorable prognosis. The surgical procedure is 
still the standard treatment for this pathology, however, various patients do not receive this 
treatment because of a high surgical risk, and percutaneous treatment with MitraClip has 
emerged as a viable option. The safety, efficacy, and durability of percutaneous valve repair 
with the MitraClip have already been demonstrated in randomized trials, and as a result, its 
indication has been expanding. 

Descriptors: Mitral valve insufficiency; Therapy; Safety. 

REVISÃO/REVIEW

INTRODUÇÃO
A regurgitação mitral (RM) é a doença valvar mais 

prevalente nos Estados Unidos e a segunda doença valvar 
com mais necessidade de cirurgia na Europa.1,2 Estima-se 
que entre 2,0 a 2,5 milhões de pessoas apresentavam RM 
moderada a importante nos EUA em 2000 e espera-se que este 
número dobre até o ano de 2030 devido ao envelhecimento 
e aumento populacional.2 Independentemente da etiologia, 
a RM importante sintomática cursa com prognóstico 
desfavorável. A taxa de mortalidade anual é cerca de 6% 
ao ano, ou até 60% em cinco anos quando associa-se à 
insuficiência cardíaca avançada.3-5 O tratamento cirúrgico 
ainda é o tratamento padrão para a RM, sendo o reparo ou 
a plastia valvar a técnica mais utilizada. No entanto, por se 
tratar de condição que acomete pacientes geralmente idosos 
e com múltiplas comorbidades, o tratamento cirúrgico por 
muitas vezes pode estar contraidicado.1,6 Desta forma, a 
plastia valvar mitral percutânea surgiu como uma alternativa 
ao tratamento cirúrgico nestes pacientes com RM sintomática 
e com risco operatório extremo ou proibitivo para a plastia 
ou troca valvar. Desta forma, houve grande interesse da 
comunidade científica para desenvolvimento de diversos 
dispositivos e diferentes técnicas de tratamento percutâneo 

da RM. Inicialmente, a maioria destas abordagens obteve 
resultados insatisfatórios. Mais recentemente, o MitraClip 
(Abbott Vascular Inc, Santa Clara, CA, USA) vem sendo 
utilizado de forma crescente e foi aprovado para uso em 
diversos países com os Estados Unidos da América, Europa 
e Brasil. Este dispositivo reproduz a técnica cirúrgica de 
Alfieri para reparo da valva mitral, aproximando as bordas 
dos folhetos valvares (edge-to-edge concept). O sistema 
MitraClip foi concebido para a reconstrução de válvulas 
mitrais insuficientes por causa degenerativa e/ou funcional. 
Apesar de uma alternativa viável ao tratamento cirúrgico, o 
tratamento percutâneo da valva mitral é considerado mais 
complexo do que o tratamento percutâneo da valva aórtica 
devido à multiciplidade de estruturas e heterogeneidade 
da doença valvar mitral. Com isso, a programação e o 
prognóstico após o procedimento relaciona-se diretamente 
com a etiologia, localização e tipo do defeito valvar.

ANATOMIA DA VALVA MITRAL 
A valva mitral (VM) é uma estrutura com anatomia 

e funcionamento complexo, porém seu entendimento é 
fundamental para a seleção de paciente e para o sucesso 
do procedimento. Ela possui dois folhetos (anterior e 
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posterior) que possuem dois pontos de fixação: em sua base 
no ânulo ou anel valvar e em sua borda livre pelas cordas 
tendíneas. O folheto anterior ocupa aproximadamente um 
terço da circunferência anular e o posterior os dois terços 
restantes (Figura 1). Além disso, cada folheto é divido em 
três segmentos, o anterior em A1, A2 e A3 e o posterior 
em P1, P2 e P3, onde a comissura ântero-lateral A1 e P1 
encontra-se próximo ao apêndice atrial e a comissura póstero 
medial A3 e P3 próximo ao septo interventricular e a valva 
tricúspide.7 O anel da valva mitral é uma estrutura dinâmica 
e chega a reduzir seu diâmetro em 25% durante a sístole 
ventricular, o que facilita a coaptação dos folhetos. A porção 
anterior do anel mitral é a mais superior (mais atrial) e uma 
estrutura contínua ao anel valvar aórtico. A porção posterior 
é mais inferior e ancora-se de forma mais tênue ao tecido 
circundante, podendo explicar o por quê da dilatação anular e 
calcificação serem mais prevalentes nesta região.8 O aparato 
subvalvar é composto pelos músculos papilares e cordas 
tendíneas. As cordas tendíneas são estruturas fibrosas que 
se originam dos músculos papilares e se inserem no folheto 
mitral. Existem dois músculos papilares que são irrigados de 
formas diferentes pelas coronárias. O músculo papilar ântero-
lateral possui irrigação dupla, da artéria descendente anterior 
e artéria circunflexa. Já o músculo papilar póstero-medial 
é irrigado pela artéria circunflexa ou pela artéria coronária 
direita, justificando a sua maior suscetibilidade a isquemia.7

CLASSIFICAÇÃO DA REGURGITAÇÃO MITRAL
A RM é classificada em dois grupos: a RM primária (anor-

malidades estruturais ou degenerativas do aparato valvar) e 
RM secundária (doença do ventrículo esquerdo que interfere 
no aparato valvar). 

A RM primária (Figura 2) tem como principal causa a 
doença valvar degenerativa, que é uma degeneração mi-
xomatosa dos folhetos valvares resultando em frouxidão de 
cordoalha e folheto. O folheto espessado e redundante pro-
lapsa-se para o átrio esquerdo causando falha de coaptação 
e consequentemente regurgitação.9 A ruptura de cordoalha 
não é incomum, principalmente em pacientes idosos. Outras 
causas de RM primária é a doença reumática, doença mitral 
induzida por drogas, endocardite e outras doenças inflama-
tórias valvares. A RM secundária (Figura 2) é uma doença do 
ventrículo esquerdo. Neste caso a valva é anatomicamente 
normal, e a regurgitação mitral acontece por dilatação ven-
tricular, consequente dilatação do anel valvar e tração ou 
estiramento (tethering) do folheto. A RM secundária pode 
ser devido a miocardiopatia isquêmica ou não isquêmica. 
Como mencionado anteriormente, a RM grave sintomática 
cursa com mal prognóstico a despeito de sua etiologia. Pa-
cientes com RM primária importante apresentam um aumento 
da taxa de mortalidade em 6% ao ano, comparado com a 
mortalidade esperada. Quando a insuficiência mitral impor-
tante está presente nos pacientes com insuficiência cardíaca 
associa-se com pior prognóstico.10 Além disso apresenta alta 
morbidade com aumento de incidência de fibrilação atrial e 
desenvolvimento de insuficiência cardíaca.11,12

CRITÉRIO PARA IMPLANTE 
DO MITRACLIP

A maior parte dos critérios utilizados para o implante do 
MitraClip foi inicialmente definida pelo grupo de investigado-
res do EVEREST).13 É necessário avaliar o jato regurgitante 

com origem central (A2 e P2), o folheto e a área valvar 
mitral (recomenda-se uma área valvar maior que 4 cm2 
com o objetivo de se evitar estenose significativa após o 
procedimento). Nos pacientes com RM primária deve-se 
avaliar o folheto com o ecocardiograma transesofágico 
(ETE) em dois cortes (via de saída do ventículo esquerdo 
e quatro câmaras). Deve-se medir a distância entre a ponta 
do segmento oscilante ao folheto oposto com coaptação 
normal (flail gap) e esta distância deve ser <10 mm. Além 
disso, deve-se medir a largura do segmento oscilante do 
folheto também em dois cortes no ETE (intercomissural 
e eixo curto) e este deve ser <15 mm. Para os pacientes 
com RM secundária, o comprimento de coaptação, visto 
pelo ETE na via de saída do ventículo esquerdo e quatro 
câmaras deve apresentar no mínimo 2 mm e a profundidade 
da coaptação na visão quatro câmaras não deve passar 
de 11 mm. Com a maior experiência dos operatores houve 
expansão nas indicações anatômicas do implante do Mitra-
Clip do que os critérios mais conservadores sugeridos pelo 
estudo EVEREST. Assim, RM com jato regurgitante além dos 
segmentos A2 e P2 tem sido recentemente tratadas com 
sucesso.14 Nos Estados Unidos o MitralClip tem sido mais 
utilizado para a RM degenerativa (indicação de bula pelo 
Food and Drug Administration) enquanto na Europa tem sido 
mais utilizado em RM funcional. No Brasil e Europa a bula 
de indicações inclui RM degerenativa e funcional

Figura 1. (A) mostra a anatomia da valva mitral com todos os seus 
componentes (ânulo valvar, folhetos, cordas tendíneas e músculos 
papilares. (B) mostra os folhetos anterior e posterior e suas divisões.
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TÉCNICA DO PROCEDIMENTO
O conceito de reparo edge-to-edge levou ao desenvolvi-

mento do MitraClip. Este dispositivo replica o reparo cirúrgico 
por aproximar as bordas livres dos folhetos da valva mitral. 
O dispositivo é introduzido no interior do átrio esquerdo por 
punção transeptal, posicionado e aberto acima dos folhe-
tos mitrais, direcionado através dos folhetos da valva mitral 
em direção ao ventrículo esquerdo, e finalmente recuado 
lentamente em direção ao átrio esquerdo para “agarrar” os 
folhetos. O clip é então fechado com o intuito de criar dois 
orifícios valvares. O MitraClip pode ser reaberto e reposi-
cionado, ou ainda removido completamente até o ponto de 
ser totalmente liberado. O sitema de MitraClip é composto 
de três maiores componentes: o cateter guia; o sistema de 
liberação e o dispositivo MitraClip (Figura 3). O sistema de 
liberação possui um mecanismo de direcionamento e controle 
do clip (para sua abertura e fechamento do clip), um lock 
e um gripper. O clip é coberto por um tecido de poliéster.

RESULTADOS CLÍNICOS DA UTILIZAÇÃO DO 
MITRACLIP PARA O TRATAMENTO DA RM

O primeiro implante de MitraClip ocorreu em 2003. 
Atualmente mais de 40 mil MitraClip foram implantados em 
todo o mundo e no Brasil aproximadamente 100 casos. O 
primeiro estudo a avaliar o MitraClip para o tratamento da 
RM foi o Endovascular Valve Edge-to-Edge Repair Study 
(EVEREST I).15 Este estudo foi desenhado para examinar 
a viabilidade, segurança e eficácia do MitraClip. Todos os 
pacientes incluídos preenchiam uma indicação Classe I 
para a intervenção da válvula mitral, conforme determinado 
pelas diretrizes de 2006 do American College of Cardiology 
American Heart Association (ACC/AHA).16 No EVEREST I 
havia critérios de exclusão para a etiologia do RM; 79% 
dos pacientes tinham RM primária ou degenerativa, e 21% 
tinham RM funcional ou secundária. A análise de 107 pa-
cientes demonstrou que os clips foram implantados em 
90% dos pacientes com uma taxa de sucesso de 74%. 
No entanto, em 25% a cirurgia valvar mitral foi necessária 
por falha do dispositivo ou RM recorrente. Do total, 66% 

preencheram o objetivo primário ficando livres de cirurgia 
com RM<2+ ou sobrevida aos em 3 anos. Melhoria na 
classe funcional NYHA Classe I/II foi observada em 92% 
dos participantes aos 12 meses.

O estudo EVEREST-II17 um dos mais importante sobre este 
tema, avaliou a eficácia e segurança do MitraClip quando 
comparado com o tratamento cirúrgico em um seguimento de 
cinco anos. Trata-se de um estudo randomizado, multicêntrico 
que envolveu 178 pacientes no grupo de reparo percutâneo, 
sendo que 73% apresentavam RM primária, e 80 pacientes 
para o grupo de cirurgia. Observou-se que o MitraClip foi 
inferior à cirurgia para redução da RM, com presença de RM 
3+ ou 4+ de 12,3% e o grupo da cirugia com 1,8%. Os dois 
grupos se mostraram capazes em reduzir a RM de forma 
significativa e duradoura, no seguimento de cinco anos. 
Porém, o grupo do mitraClip apresentou maior necessidade 
de realização de cirurgia na valva mitral ou reintervenção. 
Com relação à mortalidade, não houve diferença entre os 
dois grupos com 20,8% no grupo de MitraClip e 26,8% no 
grupo da cirurgia, p=0,36 (Figura 4). 

Recentemente foi publicada uma metanálise,18 incluin-
do 1015 pacientes, comparando MitraClip com cirurgia. 
No grupo do MitraClip a RM residual foi 4,8 vezes mais 
frequente que no grupo com tratamento cirúrgico; po-
rém, este achado pareceu não influenciar na sobrevida. 
A mortalidade precoce, intrahospitalar ou em 30 dias, foi 
de 1,6% e 3,1% para MitraClip e cirurgia, respectivamente 
(OR 0,54; 95% CI 0,27-1,08; p = 0.08); e sobrevida tardia 
91,5% e 92,7% em um ano, 79,2% e 84,0% em 3 anos 
para MitraClip e cirurgia, respectivamente (pooled HR/
OR, 1.17; 95% CI, 0.77 - 1.78; p = 0.46). Nesta metanálise 
os preditores para pior prognóstico foram: idade elevada, 
fração de ejeção reduzida, RM funcional e mortalidade 
predita pelo STS-PROM. Uma experiência Global recente 
em pacientes de alto risco utilizado o MitraClip reafirma o 
perfil de segurança do dispositivo. Em uma meta-análise 
com mais de 3000 pacientes com escore de risco STS DE 
10% ou mais mostrou mortalidade de apenas 3,3% e AVC 
de 1,1% em 30 dias.19

Figura 2. A figura (A) mostra o fechamento normal da valva mitral. As figuras (B) e (C) são exemplos de regurgitação mitral degenerativa, 
com prolapso e flail do folheto, respectivamente. E a figura (D) evidencia a regurgitação mitral funcional.
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Figura 3. A primeira figura superior esquerda mostra o sistema completo do Mitraclip, com o sistema de liberação, cateter e clip. Na 
figura a direita, observa-se o clip e logo acima o gripper, ambos abertos. A primeira figura inferior esquerda mostra o gripper fechado, 
segurando os folhetos, e o clip ainda aberto. Na figura do meio evidencia-se os dois orifícios gerados com a aproximação dos folhetos 
após o fechamento do clip. E a figura inferior a direita mostra o clip fechado e já liberado.

Figura 4. (A) é um gráfico de kaplan-meier do EVEREST-II evidenciando que a mortalidade entre os grupos de cirurgia e mitraclip foram 
semelhantes. (B) também é um kaplan-meier do EVEREST-II e mostra que também não houve diferença de mortalidade entre os subgrupos 
de regurgitação mitral degenerativa (DMR) e regurgitação mitral funcional (FMR).
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Atualmente, os consensos da European Society of 
Cardiology and the European Association of CardioThoracic 
Surgeons (ESC/EACTS),20 e do American College of 
Cardiology and the American Heart Association (ACC/AHA)21 
afirmam que o MitraClip pode ser considerado em pacientes 
com RM primária severa, sintomática, que preenchem 
os critérios ecocardiográficos para reparo valvar e são 
inoperáveis ou apresentam alto risco cirúrgico pela 
avaliação do Heart Team. Além disso, estes pacientes 
devem apresentar expectativa de vida maior que um ano. 

No estudo prospectivo e multicêntrico ACCESS-EU 
Phase I (ACCESS-EU postapproval study of MitraClip 
therapy) 567 pacientes com RM acentuada foram 
submetidos a terapia com MitraClip. Destes, 393 possuiam 
RM funcional. O EuroSCORE logístico médio foi de 
25 ± 19; 87% dos pacientes estavam em classe funcional 
NYHA III ou IV. Não houve morte ou acidente vascular 
cerebral peri-procedimento. Onze pacientes morreram 
em 30 dias. Análise de sobrevida de Kaplan-Meier em 
12 meses mostrou sobrevida de 81.8% sem piora da 
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severidade da RM entre 30 dias e 12 meses e melhora 
da classe funcional (p <0.0001), teste de caminhada de 
6 minutos e do questionário de Minessota de qualidade 
de vida e de insuficiência cardíaca. Adicionalmente, este 
registo de mundo real mostra resultados promissores na 
terapia com MitraClip em pacientes com RM funcional.14

MITRACLIP NA REGURGITAÇÃO 
MITRAL FUNCIONAL 

O tratamento cirúrgico da regurgitação mitral primária 
ou degenerativa apresenta resultados imediatos e a longo 
prazo bem estabelecidos e já bem definido nas diretrizes 
atuais. Nas condições onde o risco cirúrgico é extremo ou 
proibitivo o MitraClip é uma opção viável.

 A regurgitação mitral funcional ou secundária, como 
o próprio nome sugere, não é uma doença anatômica da 
valva mitral e sim do ventrículo esquerdo, e estes pacientes 
em sua maioria apresentam prognóstico reservado pela 
miocardiopatia. Entretanto, o tratamento cirúrgico nestes 
casos apresenta benefícios limitados,22 não estando claro se 
o tratamento valvar cirúrgico nestes pacientes pode alterar 
seu prognóstico. Alguns estudos prévios demonstraram 
redução de sintomas e outros desfechos substitutos como 
melhora no remodelamento do ventrículo esquerdo sem, 
porém, traduzir em melhora na sobrevida.

O estudo EVEREST II foi um importante passo para a 
utilização do MitraClip; porém, devido a alguns critérios 
de exclusão como fração de ejeção <25% e diâmetro 
sistólico final >55 mm, a população neste estudo foi 
composta por 73% de RM primária. Posteriormente, foi 
publicado uma coorte do EVEREST23 incluindo apenas 
pacientes de alto risco onde, dos 351 pacientes incluídos, 
70,1% apresentavam RM secundária. Na comparação 
com pacientes com RM degenerativa os dois grupos 
apresentaram desfechos de segurança semelhantes, além 
de apresentarem melhora da qualidade de vida, melhora 
de classe funcional, redução dos volumes sistólico e dias-
tólico do ventrículo esquerdo e queda de internação por 
insuficiência cardíaca. A Figura 5 mostra o procedimento 
de MitraClip em paciente portador de RM degenerativa 
acentuada por prolapso de valva mitral. 

Esta análise da coorte serviu de fundamentos para o 
estudo COAP (Clinical Outcomes Assessment of the Mitra-
Clip Percutaneous Therapy for Extremely High- Surgical-Risk 
Patients) que está em andamento e vai fornecer informações 
mais robustas sobre o tratamento com MitraClip ou medi-
camentoso da RM funcional. O estudo randomizado COAP 
comparará o uso do MitraClip com o tratamento clínico oti-
mizado em pacientes portadores de RM funcional.

PRINCIPAIS REGISTROS
Devido a falta de estudos randomizados com uso de 

MitraClip, a maioria das informações sobre seu uso são 
obtidas através de registros. No estudo prospectivo e mul-
ticêntrico ACCESS-EU24 (ACCESS-EU postapproval study of 
MitraClip therapy) que envolveu 14 centros na Europa e incluiu 
567 pacientes, 393 possuiam RM funcional. O EuroSCORE 
logístico médio foi de 25 ± 19; 87% dos pacientes estavam 
em classe funcional NYHA III ou IV. Não houve morte ou 
acidente vascular cerebral peri-procedimento. Este estudo 

Figura 5. (A) ecocardiograma 3 dimensões com prolapso da porção 
lateral do folheto posterior. (B) ecocardiograma 3 dimesões após 
implante de 3 clips mostrando dois orifícios após o procedimento.
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mostra que na Europa o perfil de pacientes submetidos a 
MitraClip é de mais alto risco, com pacientes mais idosos 
(média de idade de 74 anos), a maioria com RM funcional 
(77%), baixa fração de ejeção (53% com fração de ejeção 
≤40%) e presença de múltiplas comorbidades. Esta popula-
ção é muito diferente da avaliada no EVEREST II. Entretanto, 
o tratamento com MitraClip nestes pacientes foi eficaz, com 
redução da insuficiência mitral, melhora da qualidade de vida 
em seis e 12 meses após o procedimento e com baixas taxas 
de eventos adversos. A taxa de mortalidade em 30 dias foi 
3,4% e a estimativa de pacientes livres de mortalidade no 
seguimento em seis e 12 meses foram de 88,2% e 81,8%, 
respectivamente. Adicionalmente, este registo de mundo real 
mostra resultados promissores na terapia com MitraClip em 
pacientes com RM funcional.14 A Figura 6 mostra o procedi-
mento de MitraClip em paciente portador de RM acentuada 
de causa mista (funcional e degenerativa). 

O registro STS/ACC TVT publicado em 2016 mostra 
a experiência inicial dos centros norte-americanos com 
reparo valvar mitral percutâneo. Foram incluídos 564 pa-
cientes de 61 centros, com STS score para reparo valvar 
e troca valvar com mediana de 7,9% (intervalo interquartil 
de 4,7% a 12,2%) e 10,0% (intervalo interquartil de 6,3% a 
14,5%), respectivamente. A mortalidade hospitalar foi de 
2,3% e após 30 dias foi de 5,8%. O sucesso do procedi-
mento foi obtido em 91% dos pacientes e se mostrou um 
procedimento seguro e eficaz.25

Outro importante registro o GRASP (Getting Reduction 
of Mitral Insufficiency by Percutaneous Clip Implantation)26 
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envolvendo um total de 171 pacientes comparou os desfechos 
destes pacientes ao dividí-los em dois grupos: os que 
preenchiam os critérios EVEREST, denominados de EVERESTon 

(93 pacientes), e os que não preenchiam os critérios EVEREST, 
chamados EVERESToff (78 pacientes). As características entre 
os grupos eram relativamente balanceadas, exceto pelos 
parâmetros ecocardiográficos, onde o grupo EVERESToff 
apresentava maior átrio esquerdo, menor fração de ejeção 
e maiores diâmetros ventriculares. Apesar de uma tendência 
de implante de maior número de clips no grupo EVERESToff 
(p=0,07) a redução da regurgitação mitral foi semelhante 
entre os grupos sem aumento de estenose mitral; além disso 
não houve diferença entre mortalidade entre os grupos, nem 
diferença no desfecho de eficácia (composto por morte, cirurgia 
por disfunção da valva mitral e regurgitação mitral ≥ 3+).

Velazquez et al.27 realizou uma comparação interes-
sante entre duas coortes com 239 pacientes da coorte 
de pacientes de alto risco submetidos a MitraClip e 239 
pacientes de alto risco tratados conservadoramente do 
banco de dados do laboratório de ecocardiograma da 
Universidade de Duke. Observou-se que pacientes de 
alto risco submetidos a MitraClip apresentaram benefício 
em mortalidade após um ano com taxa de mortalidade de 
22,4% e os pacientes submetidos a tratamento clínico com 
taxa de mortalidade de 32,0% (p=0,04).

Os registros trazem informações importantes sobre a 
experiência do uso do MitraClip no mundo real, mostrando 
que na maioria dos casos os pacientes apresentam RM 
secundária e com risco estimado maior do que o obser-
vado no estudo EVEREST II, o único estudo randomizado 
até a presente data.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Apesar de estudos observacionais fornecerem infor-

mações mostrando algum benefício no tratamento da RM 
secundária, com a apresentação dos estudos randomizados 

já em andamento, COAPT trial e RESHAPE-HF-2, teremos 
dados mais definitivos sobre este tema. Além disso, outras 
técnicas que reproduzem melhor o tratamento cirúrgico estão 
em fase inicial de desenvolvimento e incluem: a anuloplas-
tia indireta de seio coronariano com o dispositivo Clarillon 
(Cardiac Dimensions Inc., Kirkland, Washington, USA),28 ou 
anuloplastia direta com a Cardioband (Valtech Cardio, Or 
Yehuda, Israel).29 Mais de 10 outros dispositivos estão em 
fase experimental ou em fase de aplicação first-in-human 
(Accucinch system, Mitralign, entre outros).30

A troca valvar mitral transcateter como uma terapia para 
o tratamento da RM encontra-se também em desenvolvi-
mento, com vários dispositivos testados em seres humanos, 
recentemente. Este procedimento ainda apresenta impor-
tantes desafios como o posicionamento e ancoragem da 
valva, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, o 
comprometimento da artéria circunflexa e leak paravalvar. 
Além disso, o grande diâmetro e área da valva mitral reque-
rem dispositivos maiores e de mais alto perfil. Finalmente, 
a maioria dos procedimentos ainda requer acesso apical. 

Em um futuro próximo o tratamento percutâneo com-
binando a anuloplastia e uso do MitraClip poderá ser uma 
opção em pacientes com RM funcional. Da mesma forma, 
com o aperfeiçoamento dos dispositivos para troca valvar 
mitral percutânea, a opção por uma das duas terapias, ou 
seja, reparo valvar em casos de menor complexidade e 
a troca valvar em casos mais complexos, pode se tornar 
uma alternativa concreta nesses pacientes portadores de 
RM de diferentes etiologias. 

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Figura 6. (A) e (B) - ecocardiograma transesofágico na janela intercomissural e via de saída do ventrículo esquerdo, respectivamente, 
que evidencia regurgitação mitral importante devido flail do folheto posterior e tethering do folheto posterior. (C) e (D) - ecocardiograma 
transesofágico na janela intercomissural e via de saída do ventrículo esquerdo após implante do mitraclip na janela intercomissural e via 
de saída do ventrículo esquerdo, respectivamente, que mostra melhora significativa da regurgitação mitral.
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RESUMO
O implante de prótese valvar aórtica por cateter (TAVI, do inglês transcatheter aortic 

valve implantation) constitui o tratamento de escolha para pacientes com estenose aórtica 
considerada inoperável e surge como opção terapêutica à cirurgia em indivíduos com alto 
e moderado risco operatório. Embora excelentes resultados clínicos sejam obtidos com as 
próteses primeiramente disponibilizadas para uso clínico, a ocorrência de complicações 
– como acidente vascular cerebral (AVC), regurgitação (leak) paraprotética, distúrbios 
de condução com implante de marca-passo (MP) e complicações vasculares – deve ser 
prevenida. As novas próteses têm como características primordiais: menor calibre dos 
instrumentais, implante valvar mais seguro e previsível e a incorporação de características 
no arcabouço das próteses que reduzam a ocorrência de refluxo paravalvar.

Descritores: Valva aórtica; Estenose da valva aórtica; Cateter.

ABSTRACT
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is the treatment of choice for patients with 

aortic stenosis that is considered inoperable, and has emerged as a treatment option to 
surgery in individuals with high to moderate surgical risk. Although excellent clinical results 
have been obtained with the prostheses primarily provided for clinical use, the occurrence 
of complications – such as cerebral stroke, paraprosthetic regurgitation (leak), pacemaker 
(MP) implant conduction disorders, and vascular complications – should be prevented. 
The main characteristics of the new prostheses are: narrower instruments, a safer, more 
predictable valve implant, and the incorporation of characteristics in the framework of the 
prostheses that reduce the occurrence of paravalvular leaks.

Descriptors: Aortic valve; Aortic valve stenosis; Catheter.
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PERSPECTIVAS FUTURAS E NOVOS DISPOSITIVOS 
TRANSCATETER NO TRATAMENTO DA ESTENOSE AÓRTICA

FUTURE PERSPECTIVES AND NEW TRANSCATHETER DEVICES IN 
THE TREATMENT OF AORTIC STENOSIS 

INTRODUÇÃO
Realizado de forma pioneira por Cribier e et al. em 2002,1 

o implante por cateter de prótese valvar aórtica (TAVI, do 
inglês transcatheter aortic valve implantation) consolidou-se 
como o tratamento de escolha para pacientes com estenose 
aórtica considerados inoperáveis, representando uma opção 
terapêutica à cirurgia em indivíduos com alto e moderado risco 
operatório.2,3 A despeito dos excelentes resultados clínicos 
obtidos com as próteses Edwards-SAPIEN e SAPIEN XT® 
(Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) e o sistema CoreVal-
ve® (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA)4,7 - as primeiras 
disponibilizadas para uso clínico – e visando a expansão nas 
indicações do TAVI, almeja-se redução ainda mais pronuncia-
da de desfechos adversos como o acidente vascular cerebral 
(AVC), a regurgitação (leak) paraprotética, os distúrbios de 
condução que levam à indicação de marca-passo (MP) e as 
complicações vasculares - todos potencialmente relacionados 
a morbimortalidade a curto e longo prazos. 

Assim, justifica-se o desenvolvimento de novas próteses 
implantáveis por cateteres, com o intuito de facilitar e apri-
morar os resultados do procedimento, mediante: 1) redução 
no calibre dos instrumentais, prevenindo complicações vas-
culares; 2) garantir que a prótese seja implantada adequa-
damente no anel valvar aórtico, permitindo sua recaptura e 
reposicionamento em casos de refluxo aórtico ou bloqueios no 
sistema de condução; 3) e a incorporação de características 
no arcabouço das próteses que reduzam a ocorrência de leak 
paravalvar.8,9 Atualmente, próteses aórticas denominadas “de 
segunda geração” – que assimilam as características acima 
realçadas – já estão disponíveis em nosso meio. Nesta seção, 
apresentaremos as diferenças estruturais e os resultados 
clínicos iniciais destes novos dispositivos. 

SAPIEN 3 
O sistema balão-expansível da prótese transcateter 

SAPIEN 3® (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) possui 

REVISÃO/REVIEW
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novos atributos que permitem um posicionamento mais acu-
rado no anel valvar, menor ocorrência de refluxo paraprotético 
e redução nas taxas de complicações vasculares quando 
comparada à sua predecessora, a SAPIEN XT®. A SAPIEN 
3 é composta por estrutura metálica de cromo-cobalto com 
um novo design (que garante menor espessura das hastes 
e acesso aos óstio das coronárias), folhetos de pericárdio 
bovino e revestimento (bainha) de politereftalato de etileno 
(PET), que adapta-se ao anel valvar, limitando o surgimento 
da regurgitação paraprotética. Em nosso meio, está disponível 
em três tamanhos (23, 26 e 29 mm), abrangendo diâmetros 
de anel aórtico entre 18 e 28 mm (ou área do anel entre 338 a 
683 mm2, conforme a angiotomografia ou o ecocardiograma 
tridimensional). O novo sistema de entrega possui maior fle-
xibilidade, facilitando a sua navegação por vasos tortuosos e 
o implante em aorta com orientação horizontal, por exemplo 
(Figura 1). Este sistema é compatível com introdutores de 
menor perfil (14F para próteses 23 e 26 mm), reduzindo-se o 
diâmetro mínimo requerido das artérias ilíacas e femorais (5,5 
mm) e as taxas de complicações vasculares e hemorrágicas. 

Na primeira experiência com a SAPIEN 3®, 15 pacientes 
com estenose aórtica sintomática foram selecionados.10 
A área valvar aórtica elevou-se de 0,7 ± 0,2 cm2 para 
1,5 ± 0,2 cm2 (p<0,001) e o gradiente transvalvar médio 
diminuiu de 42, ± 10,3 mmHg para 11,9 ± 5,3 mmHg (p 
<0.001). Nenhum dos pacientes apresentou refluxo paravalvar 
de grau moderado ou severo. No ensaio clínico PARTNER 
II S3, 1078 pacientes considerados de risco intermediário e 
583 pacientes de alto risco cirúrgico foram tratados com a 
nova prótese.11 Na coorte de alto risco submetida ao implante 
por via femoral, a mortalidade aos 30 dias foi de 1,6%, e 
AVC maior (com sequela) ocorreu em 0,8% dos pacientes. 
Aos 12 meses, a sobrevida foi de 85,6%. No subgrupo de 
moderado risco tratado por via femoral, por sua vez, as taxas 
de mortalidade geral e AVC maior aos 30 dias foram de 1,1% 
e 0,7 %, respectivamente; a sobrevida foi de 92,6% aos 12 
meses. Regurgitação de grau moderado e severo ocorreu em 
3,7% dos indivíduos incluídos neste estudo observacional. 

Baseado em modelo estatístico com escore de propen-
são previamente especificado, Thourani e et al. analisaram 
os desfechos da coorte de pacientes de risco intermediário 

tratados com a SAPIEN 3, contrapondo-os aos resultados 
observados no grupo cirúrgico do ensaio clínico randomizado 
PARTNER 2A.12 Após a aplicação do escore, 963 pacientes 
submetidos ao implante da prótese SAPIEN 3 foram compa-
rados a 747 indivíduos levados à cirurgia no ensaio clínico 
supracitado. Para o desfecho primário composto por óbito, 
acidente vascular cerebral e refluxo aórtico moderado e 
importante, os autores concluíram que o TAVI mostrou-se 
não-inferior (diferença de −9,2%; IC 90%: de −12,4 a −6; 
p<0,0001), bem como superior (−9,2%, IC 95%: de −13,0 
a−5,4; p<0,0001) à cirurgia de troca valvar clássica.

COREVALVE EVOLUT R
As inovações da prótese autoexpansível CoreValve 

Evolut R® (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA) propor-
cionam vantagens como o implante mais estável, controlado 
e acurado da prótese no anel valvar aórtico - tornando o pro-
cedimento mais previsível, e a redução do perfil do sistema 
de liberação, de 18F para 14F. A capacidade de recaptura 
e reposicionamento da CoreValve Evolut R® minimiza o ris-
co de regurgitação paraprotética, o comprometimento do 
folheto anterior da valva mitral, o surgimento de distúrbios 
de condução com necessidade de MP definitivo e emboli-
zação do dispositivo.13 Embora aspectos fundamentais do 
modelo anterior da CoreValve tenham sido mantidos (como o 
arcabouço de nitinol e os folhetos de pericárdio porcino com 
funcionamento supra-anular), a porção inferior ou ventricular 
da CoreValve Evolut R® por sua vez, teve seu revestimento de 
pericárdio estendido, prevenindo o aparecimento de refluxo 
aórtico (Figura 2A). A nova CoreValve é 10 mm mais baixa 
que sua versão anterior, e está disponível nos tamanhos 23, 
26, 29 e 34 mm (abrangendo diâmetros de anel de 18 a 30 
mm, e perímetros de 56,5 a 91,1 mm2). O novo sistema de 
liberação (denominado EnVEo R®) vem acoplado a uma 
bainha com perfil 14F, possibilitando que o procedimento 
seja realizado sem introdutor adicional, reduzindo-se assim o 
risco de complicações vasculares (Figura 2B). É preconizado 
que, para o sistema CoreValve Evolut R®, o diâmetro mínimo 
das artérias femorais e ilíacas seja de 5 mm. 

Os resultados clínicos e ecocardiográficos iniciais da 
prótese CoreValve Evolut R® foram reportados em estudo 
first-in-man com 60 pacientes.14 O acesso transfemoral foi 
possível em 59 pacientes, e o posicionamento correto da 
prótese foi conseguido em 98,3%. Todas as tentativas de 
recaptura e reposicionamento (22 em 15 pacientes) foram 
realizadas com sucesso e segurança. A pós-dilatação valvar 
foi necessária em 21,7% dos casos, e o gradiente valvar médio 
reduziu-se de 49,1 mmHg para 8,1 mmHg após o implante 
(p<0,001). A taxa de refluxo aórtico de grau moderado e 
importante foi de 3,4% aos 30 dias, e não ocorreram óbitos 
ou AVC. Cerca de 12% dos pacientes necessitaram implante 
de MP definitivo. 

Em estudo multicêntrico realizado no EUA, com 241 
pacientes de intermediário e alto risco cirúrgico (média de 
idade de 83,3 ± 7,dois anos, escore STS de 7,4 ± 3,4%), 
as taxas de eventos adversos aos 30 dias com a Evolut R® 

mostraram-se inferiores às observadas com o modelo anterior 
da Corevalve: a mortalidade geral foi de 2,5%, complicações 
vasculares maiores (que demandaram intervenção cirúrgica 
ou percutânea) ocorreram em 7,5% e regurgitação áortica de 

Figura 1. Sistema de liberação CommanderTM com baixo perfil (14 Fr) e 
flexibilidade, facilita a navegação por tortuosidades vasculares e garante 
coaxialidade ao anel valvar durante o implante valvar. 
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grau moderado/importante foi observada em 5,3% dos pa-
cientes.15 Aproximadamente 16% dos pacientes necessitaram 
de implante de MP definitivo. Houve significativa redução do 
gradiente transvalvar médio (de 48,2 ± 13,0 para 8 ± 31 mmHg, 
p <0.001) e incremento da área valvar (de 0,68 para 1,7 cm2, 
p <0.001). A incidência de AVC foi de 3,3%, - comparável a 
estudos e registros prévios - porém ainda insatisfatório frente 
aos avanços pretendidos pelas novas próteses.16 

LOTUS 
O sistema de prótese LotusTM (Boston Scientific, Natick, 

MA, EUA) foi projetado para garantir posicionamento 
intra-anular mais preciso, minimizando a regurgitação 
paravalvular. A prótese em si é composta de folhetos de 
pericárdio bovino, conectados à uma estrutura formada 
por fio único trançado de nitinol. Um marcador radiopaco 
está localizado em posição central da estrutura metálica de 
prótese, auxiliando no seu posicionamento; a sua porção de 
entrada (ventricular) é envolta por uma membrana externa 
(Adaptative SealTM), que ocupa os espaços remanescentes 
entre a válvula e o anel aórtico, evitando a regurgitação aórtica 
paravalvular (Figura 3). A prótese LotusTM está disponível em 

três tamanhos (23, 25 e 27 mm), o que permite o tratamento 
de pacientes com anel aórtico de 19 a 27 mm. A prótese,é 
implantada de forma mecânica controlada, o que habilita o 
pleno funcionamento dos folhetos logo no início da fase de 
expansão garantindo estabilidade hemodinâmica durante 
a fase inicial do procedimento e permite uma avaliação do 
posicionamento e desempenho antes da sua liberação final. 
Assim, em casos de regurgitação paravalvular significativa, 
obstrução coronária ou distúrbios de condução, a prótese 
LotusTM pode ser recapturada, reposicionada e resgatada.17 
O sistema de entrega da LotusTM tem um perfil mínimo 
de 20F, o que restringe seu uso a pacientes com maior 
diâmetro de artérias femorais e ilíacas. Uma nova geração 
do dispositivo com menor perfil é aguardada. 

O primeiro implante da prótese LotusTM foi relatado em 
2007.18 O estudo REPRISE I avaliou a segurança e o desempe-
nho desta prótese: foram incluídos 11 pacientes com estenose 
aórtica grave sintomática e classificados como de alto risco 
cirúrgico.19 Em todos os pacientes a prótese foi implantada 
com sucesso, em sua primeira tentativa. Recaptura parcial foi 
necessária e realizada com segurança em quatro pacientes; 
nenhum exigiu recaptura completa. Em nove pacientes (82%), 
o implante foi realizado com sucesso sem que se observasse 
gradiente residual ou eventos cardiovasculares ou cerebrovas-
culares adversos. Um paciente apresentou AVC maior e outro 
evoluiu com gradiente transvalvar médio acima de 20mmHg 
na alta hospitalar. O desempenho hemodinâmico da válvula 
LotusTM manteve-se satisfatório e inalterado aos 12 meses: o 
gradiente trasnvalvar médio diminui de 53,9 ± 20,9 mmHg 
antes do procedimento para 15,4 ± 4,6 mmHg (p <0,001) 
ao final de um ano, e a área valvar elevou-se de 0,7 ± 0,2 
para 1,5 ± 0,2 cm2 (p <0,001). Após análise ecocardiográfica 
independente, a regurgitação aórtica paravalvar foi classificada 
como leve em dois pacientes, trivial em um paciente e ausente 
nos demais (n= 8). Quatro pacientes (36,3%) necessitaram 
de marcapasso permanente após o procedimento.

No ensaio clínico prospectivo, de braço único e mul-
ticêntrico REPRISE II, 120 pacientes considerados de alto 
risco cirúrgico pelo Heart Team foram selecionados.20 A 
prótese foi implantada com sucesso em todos os pacientes, 
utilizando-se o acesso transfemoral; complicações como 
embolização, posicionamento incorreto ou implante de 

Figura 2. (A) CoreValve TM Evolut R: composta por estrutura autoexpansível 
de nitinol, folhetos porcinos e bainha de pericárdio que se estende pela 
sua porção inferior (detalhe), reduzindo o risco de refluxo paraprotético. 
(B) Introdutor InLine™ e sistema de liberação EnVEo: de menor perfil 
(diâmetro interno 14F, externo 18F). 

Figura 3. LotusTM: composta de pericárdio bovino em estrutura de nitinol. 
A membrana que reveste a sua porção inferior (Adaptative SealTM) 
previne a ocorrência de leak paravalvar. 

A

B
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prótese adicional não foram reportadas. Todas as tentativas 
de reposicionamento (n= 26) e recuperação (n= 6) da 
prótese Lotus foram bem sucedidas; 34 pacientes (28,6%) 
receberam MP definitivo. O gradiente transvalvar médio 
reduziu-se de 46,4 ± 15,0 para 11,5 ± 5,2 mmHg; o orifício 
efetivo valvar elevou-se de 0,7 ± 0,2 para 1,7 ± 0,4 cm2 
pós-procedimento. Aos 30 dias, a mortalidade foi de 4,2% e 
AVC maior ocorreu em 1,7% dos pacientes tratados. Apenas 
um paciente (1,0%) apresentava regurgitação paravalvular 
de grau moderado e nenhum apresentava regurgitação 
paravalvular importante. O estudo REPRISE III - randomi-
zado, multicêntrico e controlado - tem como objetivo avaliar 
a segurança e a eficácia do sistema LotusTM, comparada 
com o sistema autoexpansível CoreValveTM. 

ACURATE NEO
A prótese transcateter Acurate neoTM (Symetis SA, Ecub-

lens, Suíça) é um dispositivo autoexpansível de nitinol, com 
folhetos porcinos supra-anulares e com uma arquitetura 
única.15 Sua estrutura é dividida em três partes, liberadas 
em etapas sequenciais da aorta para o ventrículo esquerdo 
(Figura 4): 1) a “coroa superior” é primeiramente implantada 
em uma posição subcoronária e proporciona fixação ao anel 
aórtico, capturando os folhetos nativos e reduzindo a ocor-
rência de obstrução coronária. 2) três arcos de estabilização 
aórtica, projetados para auto-alinhamento e coaxialização, 
são liberados e impedem a inclinação do dispositivo durante 
o implante. 3) a “coroa inferior” tem adequada força radial 
e, depois de liberada, avança minimamente na via de saída 
do ventrículo esquerdo, o que reduz favoravelmente as taxas 
de MP definitivo pós-procedimento.21A coroa superior é fe-
nestrada, e o corpo da prótese e sua coroa inferior possuem 
revestimento de pericárdio interna- e externamente, preve-
nindo a regurgitação paravalvar. A prótese ACURATE neoTM 

está disponível em três tamanhos, abrangendo diâmetros 
de anel aórtico de 21 a 27 mm (ACURATE neoTM Small de 
21-23 mm, Medium de 23-25 mm e Large de 25-27 mm), e 
possui sistema de entrega muito flexível e compatível com 
uma bainha de 18 Fr. Sua versão para implante por via tran-
sapical é denominada ACURATE TATM (Symetis SA, Ecublens, 
Suíça), e precedeu o modelo transfemoral. 

Em estudo multicêntrico, 250 pacientes idosos e 
de alto risco cirúrgico foram tratados com a bioprótese 
ACURATE TATM.16 O STS médio e o Euroscore logístico foram 
de 8,0 ± 5,9% e 22,3 ± 12,7%, respectivamente. A taxa de 
sucesso do procedimento foi de 98% (n= 245), com dois 
procedimentos valve-in-valve e três conversões para cirurgia 
aberta. Regurgitação paravalvar moderada foi detectada em 
2,3% dos pacientes, e não houve nenhum caso de regurgitação 
aórtica importante. Em 10% dos pacientes foi necessário 
implante de MP definitivo e a taxa de mortalidade em 30 
dias foi de 6,8%.22 

Em nossa experiência, o implante da prótese ACURATE 
neoTM esteve associada a bons resultados clínicos a curto 
e médio prazos. Em casuística com 62 pacientes tratados 
entre janeiro de 2012 e abril 2015 (média de idade de 82 ± 
5,8 anos 58,1% do sexo feminino, STS escore de 7 ± 5,4%), 
todos os implantes resultaram em posicionamento correto 
intra-anular. A área valvar aórtica elevou-se de 0,7±0,2 para 
1,9 ± 03 cm2 aos 30 dias (p <0,01) e o gradiente transval-
var médio decresceu de 51,6 ± 13,6 para 8,6 ± 2,6 mmHg 
(p <0,001). Regurgitação aórtica de grau moderado foi ob-
servada em três pacientes (4,8%), e a taxa de MP definitivo foi 
de 6,5%.23 Não ocorrreram AVC ou complicações vasculares 
maiores. A sobrevida foi 96,8% aos 30 dias e de 80,2% aos 12 
meses. Em estudo prospectivo, observacional e comparativo24 
com as próteses SAPIEN XT® e CoreValveTM (n=57 e n=56, 
respectivamente), os desfechos clínicos e ecocardiográficos 
do dispositivo ACURATE neoTM (n=52) foram comparáveis 
em termos de eficácia e segurança, e maior taxa de MP 
definitivo foi observada com a CoreValveTM (Acurate neo 6%; 
CoreValve 25%; Sapien XT 11%; p= 0,013 na comparação 
entre os 3 sistemas).

PORTICO
A prótese valvar PorticoTM (St. Jude Medical, EUA) é 

composta por stent de nitinol autoexpansível com folhetos 
de pericárdio bovino (Figura 5). Embora de aparência seme-
lhante à prótese CoreValveTM, a PorticoTM possui características 
distintas, destinadas a reduzir possíveis complicações: 1) A 
sua porção inferiorventricular é coberta por uma membrana 
de pericárdio porcino, projetado para prevenir a regurgitação 
paravalvar; 2) seus folhetos estão localizados em posição mais 
inferior na estrutura de nitinol, minimizando a protrusão do 
dispositivo no trato de saída do ventrículo esquerdo e, portanto, 
os distúrbios de condução. 3) a valva pode ser recolhida e 
reposicionada antes do implante; 4) o design de células mais 
abertas garantem acesso facilitado às coronárias; a maior 
área das células também reduziria o risco de regurgitação 
paravalvar, ao permitir que o a estrutura metálica se conforme 
em torno dos nódulos calcificados no anel aórtico.25 

Na primeira experiência em humanos, a valva PorticoTM 
foi implantada em 10 pacientes utilizando-se o acesso 
transfemoral.26 O implante do dispositivo foi bem sucedido 
em todos os pacientes. A recaptura e o reposicionamento da 
prótese foi necessário em quatro pacientes, e um paciente 
foi submetido a um segundo implante valvar devido à 
disfunção intermitente de um dos folhetos da prótese. O 
gradiente transaórtico médio diminuiu de 44,9 ± 16,7 para 
10,9 ± 3,8 mmHg (p <0,001), e a área valvar aumentou de 
0,6 ± 0,1 para 1,3 ± 0,2 cm2 (p <0,001). Moderada regurgitação 

Figura 4. Symetis Acurate neoTM: dispositivo autoexpansível de nitinol, 
com folhetos porcinos supra-anulares. A estrutura metálica é dividida em 
3 partes, liberadas sequencialmente: coroa superior, arcos estabilizadores 
e coroa inferior. 
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paravalvar foi detectada em um paciente (10%). Não foram 
relatados AVC maior, complicações vasculares maiores, 
sangramento importante, necessidade de MP definitivo ou 
óbito. A viabilidade do implante transapical da válvula Portico® 
tem sido investigada no Canadá e na Europa.27 Um total de 
sete casos foram realizados com êxito, com sucesso de 
procedimento em 100% de acordo com a definição proposta 
por VARC II. A regurgitação paravalvar encontrada foi de 
grau leve ou trivial em todos os pacientes. O sistema de 
liberação de 24 Fr é um dos menores utilizados para o acesso 
transapical, podendo ser particularmente seguro em pacientes 
com disfunção ventricular esquerda.

JENAVALVE 
A prótese JenaValve® (JenaValve Technology GmbH, 

Munique, Alemanha) consiste de folhetos de pericárdio por-
cino montados sobre uma estrutura de nitinol autoexpansível 
e de baixo perfil.28 O dispositivo para implante transapical 
inclui um sistema de entrega de 32 Fr (Cathlete; JenaValve 
Technology GmbH), e a prótese está disponível em três 
tamanhos (23, 25 e 27 mm), permitindo a abordagem de 
anéis valvares com diâmetros de 21 a 27 mm. A prótese 
possui três antenas, que devem ser colocados nas cús-
pides esquerda, direita e não-coronária antes do implante 
(Figura 6). O objetivo é posicionar as comissuras da prótese 
precisamente nas comissuras da valva aórtica nativa. Depois 
das antenas corretamente orientadas, a prótese é tracionada 
e a sua porção inferior é liberada, aprisionando os folhetos 
nativos e promovendo a fixação ativa da JenaValve®, com 
resistência à migração. Neste ponto, a bioprótese é compe-
tente e funcional, mas ainda recapturável e reposicionável. 
O último passo é a abertura da parte superior da prótese. 
Devido ao mecanismo de ancoragem, o dispositivo Jena-
Valve® é o único aprovado na Europa para o tratamento de 
regurgitação aórtica isolada e severa. A versão transfemoral 
vem sendo desenvolvida. 

A segurança e a eficácia do implante transapical do 
JenaValve® foi avaliada em estudo prospectivo multicêntrico,29 
com 77 pacientes considerados de alto risco cirúrgico 
(média de idade 83,1 ± 3,9 anos, EuroSCORE logístico 
médio 28,4 ± 6,5%). A taxa de sucesso do procedimento 

foi de 89,6% (60 de 67 pacientes). A mortalidade geral 
aos 30 dias foi de 7,6%, sendo necessária a conversão 
para cirurgia em quatro pacientes (6%). AVC ocorreu em 
dois pacientes (3%), e seis (9,1%) foram submetidos a 
implante de MP permanente. Após o procedimento, os 
pacientes experimentaram redução no gradiente transvalvar 
médio (40,6 ± 15,9 para 10,0 ± 7,2 mmHg) e incremento 
da área valvar (0,7 ± 0,2 para 1,7 ± 0,6 cm2). Nenhum 
dos pacientes tratados apresentou regurgitação aórtica 
paravalvar moderada e importante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade de estudo prévio com angiotomografia 

e do ecocardiograma transesofágico antes ou durante o 
procedimento, e a necessidade de iniciar o procedimento 
com a pré-dilatação com balão e novamente pós-dilatar 
com balão a valva implantada são aspectos que devem ser 
analisados individualmente.

CONCLUSÕES 
Sustentado pelo rápido e contínuo desenvolvimento da 

técnica e corroborado por evidências robustas, o TAVI tornou-
se uma opção terapêutica viável e eficaz para indivíduos 
inoperáveis ou de alto risco cirúrgico. Perpetuando os 
benefícios clínicos auferidos com as próteses de “primeira 
geração”, o advento de novas próteses aórticas simplifica 
e aprimora os resultados do procedimento, resultando 
em menores taxas de regurgitação paravalvar e de 
complicações vasculares. Neste contexto, a demonstração 
da eficácia e segurança destes novos dispositivos frente 
à cirurgia de troca valvar, somada à comprovação de sua 
durabilidade, representam os próximos desafios a serem 
transpostos para a expansão nas indicações de implante 
por cateter de prótese aórtica. 

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Figura 5. PorticoTM: Estrutura autoexpansível de nitinol com folhetos de 
pericárdio bovino, desenho com células abertas, reposicionável. 

Figura 6. JenaValveTM: Composta de folhetos de pericárdio porcino em 
estrutura de nitinol, possui 3 antenas que são posicionados nas cúspides 
aórticas antes de sua liberação. 
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ESTADO ATUAL DO TRATAMENTO DOS 
DEFEITOS DO SEPTO ATRIAL

CURRENT STATUS OF THE TREATMENT OF ATRIAL SEPTAL DEFECTS

RESUMO
A comunicação interatrial tipo ostium secundum (CIA OS) é uma cardiopatia congênita 

relativamente frequente, que causa repercussão hemodinâmica para o ventrículo direito, 
com sobrecarga volumétrica e dilatação da câmara. A maioria dos pacientes é assintomá-
tica, porém sintomas podem aparecer depois da segunda década de vida. O tratamento 
eletivo é usualmente realizado próximo ao quinto ano de vida, podendo ser indicado mais 
precocemente quando houver sintomatologia exuberante. O fechamento transcateter 
usando uma prótese de duplo disco é bem estabelecido como a primeira escolha de 
tratamento para a maioria dos pacientes de anatomia favorável. Foi comprovado que o 
forame oval patente (FOP) está associado à acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) 
em pacientes com poucos ou nenhum fator de risco de doença cardiovascular. Recen-
temente, foi demonstrado que a oclusão transcateter do FOP é superior ao tratamento 
clínico para prevenir recorrências de AVCI nessa população, em um estudo randomizado 
com acompanhamento clínico de longo prazo. Este manuscrito revisa as atuais indicações, 
critérios de seleção do paciente e o seguimento clínico dos pacientes com CIA OS e FOP 
submetidos ao tratamento transcateter.

Descritores: Comunicação interatrial; Forame oval patente; Device.

ABSTRACT
Ostium secundum atrial septal defect (OS-ASD) is a relatively frequent congenital heart 

defect that causes hemodynamic burden on the right ventricle with volume overload and 
chamber dilatation. Most patients are asymptomatic, however symptoms can appear after 
the second decade of life. Elective treatment is usually performed around the fifth year of life, 
and may be occasionally indicated earlier if there are exuberant symptoms. Transcatheter 
closure using a double disc device is well established as the first choice of treatment for 
most patients with suitable anatomy. Patent foramen ovale (PFO) has been shown to be 
associated with ischemic stroke in patients with no or limited risk factors for cardiovascular 
disease. It was recently demonstrated in a randomized trial with long-term follow-up that 
transcatheter closure of PFO is superior to medical treatment for preventing recurrences 
of stroke in this patient population. This manuscript reviews the current indications, patient 
selection criteria, and long-term follow-up in patients with OS-ASD and PFO submitted to 
transcatheter closure.

Descriptors: Atrial septal defect; Patent foramen ovale; Device.

REVISÃO/REVIEW

COMUNICAÇÃO INTERATRIAL
Atribui-se ao renascentista Leonardo da Vinci a primeira 

descrição da comunicação interatrial (CIA), após estudos em 
cadáveres.1 No entanto, a primeira descrição da anatomia 
e embriologia dos defeitos do septo interatrial foi realizada 
por Rokitansky em 1875, sendo a sua fisiopatologia, quadro 
clínico e achados radiológicos desvendados a partir de 
1934.2-5 Denomina-se CIA do tipo ostium secundum (CIA OS), 
os defeitos do septo interatrial localizados na fossa oval e 
será somente este o tipo abordado neste trabalho em virtude 
de ser o único no qual é possível o tratamento percutâneo.6 

A CIA OS é uma cardiopatia relativamente frequente, 
apresentando-se em 941 pacientes a cada 1 milhão de 
nascidos vivos7 e que ocorre quase sempre de forma 
esporádica, sem que padrões Mendelianos de herança 
genética possam ser comprovados.8 

Após o nascimento e em torno das primeiras 72 horas de 
vida, inicia-se a queda progressiva da resistência vascular 
pulmonar e melhora da complacência ventricular direita (VD) 
que se completa no primeiro ano de vida. A CIA, assim, passa 
a apresentar repercussão hemodinâmica, com sobrecarga 
volumétrica e dilatação das câmaras direitas. Devido ao fato 
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do hiperfluxo pulmonar ser relativamente bem tolerado, a 
grande maioria dos pacientes permanece assintomática ou 
oligossintomática durante as primeiras duas décadas de vida.9

Um outro dado interessante à respeito da história natural 
da CIA OS é a sua possibilidade de fechamento espontâ-
neo no decorrer dos primeiros anos de vida. Hanslik et al. 
demonstraram que quanto menor o diâmetro da CIA na 
época do diagnóstico maior a sua chance de fechamento 
espontâneo em uma população de 200 crianças com media-
na de idade de cinco meses (0-13,9 anos) ao diagnóstico, 
sendo 74% menores de um ano. Em um seguimento clínico 
mediano de 3,5 anos (6 meses - 9,4 anos), observou-se que 
CIA OS pequenas (4 - 5 mm) apresentavam elevadas taxas de 
fechamento espontâneo (56%) ou redução do seu diâmetro 
para ≤3 mm (30%), o que as tornava hemodinamicamente 
insignificantes. Estas taxas se reduziam gradativamente a 
depender do diâmetro inicial da CIA OS, culminando com a 
ausência de fechamento espontâneo e apenas 9% de chance 
de redução do seu calibre a ≤ 3 mm em defeitos ≥ 10 mm10. 

INDICAÇÕES DO TRATAMENTO
Classicamente, a CIA OS tem o seu tratamento indicado 

quando esta acarreta em sobrecarga volumétrica e dilatação 
das câmaras cardíacas direitas, decorrentes de hiperfluxo 
pulmonar, quando a relação de fluxo pulmonar/sistêmico 
(Qp/Qs) é superior a 1,5.6

Acredita-se que o defeito deva ser corrigido eletivamente 
antes do início da fase escolar, por volta dos cinco anos de 
vida. Ocasionalmente, pacientes menores com CIA isolada 
podem evoluir com sintomas gerados pelo intenso hiper-
fluxo pulmonar (p. ex. infecções respiratórias de repetição, 
insuficiência cardíaca congestiva, etc) e se beneficiariam do 
tratamento precoce, o que pode ser ainda agravado quando 
associada à prematuridade, doença pulmonar crônica, sín-
dromes genéticas ou outras doenças sistêmicas (insuficiência 
renal, hepatopatia, etc).10-12 

Apesar da cirurgia cardíaca apresentar bons resultados, 
ela é responsável por taxa não desprezível de morbidade,13,14 
como demonstrado em estudos internacionais também re-
produzidos no Brasil.15-18 Favorece a oclusão percutânea da 
CIA contra a sua correção cirúrgica, os resultados de estudos 
de custo-efetividade realizados em países desenvolvidos.19-20 
Em função disto, a oclusão percutânea da CIA constitui a 
modalidade de escolha para o tratamento da maioria dos pa-
cientes com CIA segundo recomendações da American Heart 
Association (AHA).6 A cirurgia é reservada para os casos de 
anatomia desfavorável para a abordagem percutânea, quando 
há anomalias cardíacas de abordagem cirúrgicas associadas 
ou nos demais tipos de defeitos do septo interatrial.6 

Outros pacientes também se beneficiam do tratamento 
da CIA OS, mesmo quando não há dilatação das câmaras 
direitas. Pacientes com doença obstrutiva do coração di-
reito (estenose valvar pulmonar, Tetralogia de Fallot, etc), 
uma vez corrigidos da cardiopatia original, mas que man-
tenham CIA residual com fluxo direito-esquerdo em virtude 
de má complacência ventricular direita e que apresentem 
intolerância clínica à cianose, devem ter o defeito tratado se 
não dependerem do mesmo para manter débito cardíaco 
adequado6. Esta informação é obtida através do teste de 
oclusão da CIA com balão, em avaliação funcional conjunta 

com o ecocardiograma. Também em virtude da hipoxemia 
e dispneia causados pelo fluxo direita-esquerda transitório, 
pacientes com Ortodeóxia-Platipneia devem ser avaliados 
para o tratamento definitivo6. 

Os portadores de pequenas CIA com fluxo direito-
esquerdo e que tenham sido acometidos por acidente vascular 
isquêmico criptogênico pertencem a uma categoria peculiar 
e serão discutidos especificamente mais adiante, na sessão 
destinada ao tratamento percutâneo do Forame Oval Patente.6

São contraindicações ao tratamento os casos cujo 
defeito seja pequeno o suficiente para não gerar reper-
cussão hemodinâmica ou quando houver hipertensão 
arterial pulmonar (HAP) grave com resistência vascular 
pulmonar indexada (RVPi) acima de 5,0 w.m2, refratária ao 
teste vasodilatador pulmonar.6 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR IMAGEM
O ecocardiograma exerce papel fundamental na 

confirmação diagnóstica, na seleção dos pacientes 
com anatomia favorável para o tratamento percutâneo, 
assim como na monitorização intraoperatória, guiando o 
procedimento de implante da prótese e certificando da 
sua eficácia e do eventual surgimento de complicações 
durante e após o procedimento.21-22

A suspeita clínica de CIA deve ser confirmada através 
do ecocardiograma transtorácico (ETT), que permite uma 
visualização ampla do defeito septal, especialmente em 
crianças pequenas. Em adultos, esta avaliação deve ser 
complementada posteriormente por um ecocardiograma 
transesofágico (ETE). Deve-se avaliar o retorno venoso pul-
monar, a presença de HAP, o grau de dilatação diastólica 
das câmaras cardíacas direitas, presença de movimento 
paradoxal do septo interventricular, a estimativa da relação 
de fluxo pulmonar/sistêmico (Qp/Qs), assim como a presença 
de outros defeitos intracardíacos associados e que necessi-
tem de abordagem cirúrgica.21-22 Nos casos em que alguma 
dúvida persista em relação à CIA, o ETE tridimensional (3D) 
pode ser utilizado para obter imagens reconstruídas do septo 
interatrial, permitindo a sua visão “em face”.23 

Todas as características do defeito do septo interatrial 
devem ser estudadas, incluindo o seu tamanho, forma, 
relação com as estruturas adjacentes, padrão de fluxo e 
a localização de qualquer outra CIA presente.21 Especial 
atenção deve ser dada ao determinar a distância do defeito 
para as veias cavas, veias pulmonares, valva mitral e seio 
coronário. Além disso, é importante definir o comprimento 
das bordas do septo interatrial, que corresponde à distância 
entre o defeito e a parede do átrio ou a estrutura adjacente 
mais próxima.23 CIA OS maiores que 38 mm na sua condição 
basal são pouco prováveis de terem êxito no seu tratamento 
percutâneo uma vez que a maior prótese disponível tem 40 
mm de diâmetro e exerceria força radial insuficiente contra 
as suas bordas, sem fornecer estabilidade. 

As bordas da CIA devem ser definidas através da 
sua visualização em, no mínimo, três cortes ao ETE 2D 
(Figura 1), sendo eles: 1. “Quatro-câmaras”, que define as 
bordas anteroinferior (AI, próxima às valvas AV) e superior (S, 
contralateral à borda AI); 2. “Eixo-curto da aorta”, que define 
as bordas anterossuperior (AS, adjacente à raiz da aorta) e 
posterior (P, contralateral à borda AS) e 3. “Bicaval”, que define 
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as bordas póstero-superior (PS, próxima à desembocadura 
da veia cava superior) e póstero-inferior (PI, próxima à 
desembocadura da veia cava inferior). Uma determinada 
borda é considerada insuficiente para o tratamento percutâneo 
quando o seu comprimento é menor do que 5,0 mm. A borda 
AS é insuficiente em até 75% dos casos, sendo a única que, 
isoladamente, não impossibilita o tratamento percutâneo. 
Quando a borda insuficiente é uma das demais, o tratamento 
percutâneo pode ser tentado desde que a borda contralateral 
seja suficiente assim como as demais.24-26

A presença de dois ou mais defeitos detectáveis ao ETE 
e distantes entre si são passíveis de abordagem transcateter, 
uma vez que dois ou mais dispositivos podem ser implantados 
simultaneamente, com segurança e eficácia já comprovadas.27 
Nesta situação, é importante avaliar individualmente cada 
um dos defeitos. Defeitos muito pequenos (2-3 mm) e que 
estejam a menos de 5 mm de distância da maior CIA OS 
podem ser ocluídos de forma indireta, cobertos pelo disco 
da prótese nela implantada.28 No caso de múltiplas pequenas 
CIA OS (septo multifenestrado), desde que dispostas em 
uma região coberta por um diâmetro de 30-35 mm, podem 
ser também tratadas percutaneamente através do implante 
de prótese dedicada a este fim.

TRATAMENTO PERCUTÂNEO
Existem atualmente diversos dispositivos para o tratamento 

percutâneo da CIA OS (Figura 2). Todos apresentam o Nitinol 
– uma liga metálica de níquel e titânio – como componente 
principal de sua malha autoexpansível e tem como mecanismo 
oclusor o preenchimento do orifício septal pelas suas cinturas 
autocentráveis, além das barreiras físicas ao fluxo sanguíneo 
exercidas pelos discos posicionados em cada um dos átrios 
após o implante. Todos estes dispositivos foram desenhados 
para o seu implante através de sistemas de entrega de calibre 
entre 7 e 14F, variando conforme o diâmetro da prótese a 
ser utilizada.29-30

O procedimento é realizado sob anestesia geral em virtude 
da necessidade de monitorização com ETE durante tempo 
prolongado, a fim de evitar incômodo desnecessário ao pa-
ciente. O ecocardiograma intracardíaco (EIC) também pode 
ser utilizado para a avaliação da CIA OS durante o cateterismo 
cardíaco. Apesar de não permitir o estudo multiplanar, a sua 
capacidade de movimentação em quatro eixos ortogonais 
permite obter cortes ecocardiográficos para adequada ava-
liação e monitorização do procedimento em todas as suas 
etapas31. Como vantagem, permite que o procedimento seja 

realizado sem anestesia geral, uma vez que exclui a neces-
sidade de ETE. Entretanto, exige a punção de um segundo 
acesso venoso femoral para um introdutor de calibre 8 a 10F.31 

Realizamos profilaxia antibiótica com uma cefalospori-
na de segunda geração (ou outro antibiótico de cobertura 
similar), nas 24h que sucedem ao procedimento. Após a 
punção venosa femoral, aplicamos heparina com 100 UI/kg 
para manutenção de TCA >250’. A veia femoral é a via de 
acesso preferencial. Nos casos onde esta não é possível, 
pode-se utilizar a veia supra-hepática ou a veia jugular interna, 
mais raramente.32, 33

A realização do cateterismo cardíaco diagnóstico que 
se segue é fundamental e tem como objetivo avaliar invasi-
vamente o regime de pressão e fluxo pulmonar, através de 
técnicas habituais.

A escolha da prótese depende das características da 
CIA OS. A avaliação feita através do diâmetro estirado do 
defeito com cateter-balão complacente pode ser dispensável 
em cerca de 50% dos casos, quando há bordas firmes e 
espessas em CIA únicas (Figura 3).34 Se este for realizado, 
recomenda-se a avaliação da medida do balão no exato 
momento em que este não mais permitir a passagem de 
fluxo através da CIA (técnica do “stop-flow”) (Figura 4). A 
prótese escolhida deve apresentar cintura 0 a 2 mm superior 

Figura 1. Comunicação Interatrial avaliada ao ecocardiograma transesofágico bidimensional. Imagens ecocardiográficas evidenciando o 
seu diâmetro, o seu padrão e direção do shunt, suas bordas e a sua relação com as estruturas adjacentes nas projeções convencionais: 
A. “Quatro câmaras”, B. “Eixo curto da Aorta” e C. “Bicaval”.

1A 1B 1C

Figura 2. Próteses para oclusão de Comunicação Interatrial. Atriasept® 
ASD device (Cardia inc., Eagan, EUA), AMPLATZER® Atrial Septal 
Occluder (St. Jude Medical Inc., St. Paul, MN, EUA), Gore Helex® 
Septal Occluder (W. L. Gore & Associate, Newark, Delaware, EUA), 
Lifetech Cera® ASD Occluder (Lifetech Scientific Corporation, 
Shenzhen, China), Occlutech Figulla® (Occlutech AB, Helsingborg, 
Suécia), Nit-Occlud® ASD-R (PFM Medical Ag, Koln, Alemanha).
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ao diâmetro obtido com o balão. Quando esta técnica não 
for utilizada, próteses de diâmetro 20 a 30% maiores que o 
diâmetro basal da CIA devem ser utilizadas.23 Nos casos de 
CIA multifenestrada, a prótese deve ser específica para este 
tipo de defeito e apresenta dois discos de retenção unidos por 
uma fina cintura. O dispositivo deve ser implantado através 
do orifício mais central, para que seus discos cubram os 
orifícios circundantes.35

O implante do dispositivo se inicia no átrio esquerdo, 
com a abertura do disco distal da prótese, que é tracio-
nada em direção ao septo a seguir. A abertura da cintura 
se faz próxima ao septo e a do disco proximal no interior 
do átrio direito. A prótese permanece presa ao sistema de 
entrega durante todo o processo, podendo ser capturada 
e reposicionada quantas vezes forem necessárias. Esta 
somente é liberada após exaustiva avaliação ecocardio-
gráfica, que visa certificar que o dispositivo engloba todas 
as porções do septo interatrial, não interfere com o funcio-
namento das valvas AV ou a drenagem venosa sistêmica, 
pulmonar e coronária; assim como garantir que não há 
fluxo residual significativo (>3,0 mm). É fundamental que 
uma nova avaliação do dispositivo seja realizada após a 
sua liberação, apesar de ser raro o seu comprometimento 

ou a sua embolização, quando seguidos todos os proce-
dimentos adequadamente (Figura 5).23

SEGUIMENTO CLÍNICO
O paciente deve permanecer em observação intra-

hospitalar por 24horas após, normalmente fora do ambiente 
de terapia intensiva. Neste período, deve-se estar atento 
para o surgimento de dor torácica, arritmias cardíacas ou 
hipoxemia, que podem sugerir embolização do dispositivo 
ou erosão da parede atrial. A incidência destas complicações 
é muito baixa entretanto, tendo sido reportadas taxas de 
arritmias agudas de 1-3%, trombose da prótese de 1,2%, 
erosão de 0,2% e embolização de 1,7%. Nos casos onde 
houve embolização, o resgate da prótese foi possível por 
técnicas percutâneas em 72,7%.36 

A antiagregação com Ácido Acetilsalicílico (AAS - 
3-5 mg/kg/dia, dose máx. 100 mg/dia) se faz necessária durante 
o tempo de endotelização da prótese, que pode durar até seis 
meses6. Neste período, o paciente deve seguir os cuidados ha-
bituais para a profilaxia da endocardite infecciosa. Tais cuidados 
devem ser estendidos caso haja fluxo residual até que o mesmo 
não seja mais detectável ao ecocardiograma transtorácico.6, 37 

Figura 3. Comunicação interatrial avaliada ao ecocardiograma 
transesofágico tridimensional. Imagens ecocardiográficas adquiridas 
e reconstruídas tridimensionalmente durante o cateterismo cardíaco: 
A. Visão “em face” do septo interatrial (visão do átrio direito), deixando 
claras as dimensões do defeitos, o comprimento de suas bordas 
e as suas relações com as estruturas atriais adjacente. B. Medida 
da área do defeito.

3A
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Figura 4. Diâmetro estirado da Comunicação Interatrial com balão. A. 
Avaliação do diâmetro estirado da CIA através do ecocardiograma 
transesofágico bidimensional através da técnica “stop-flow”, com 
determinação do diâmetro da cintura. B. Mesma avaliação através 
da tecnologia tridimensional em corte transversal da cintura do balão, 
que permitiu a determinação dos dois maiores diâmetros da cintura, 
assim como a área de secção.
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A rotina de acompanhamento com exame clínico, ele-
trocardiograma e ETT deve ser realizada um, três, seis e 
12 meses após o implante da prótese e, a seguir, anual ou 
bianualmente. Não é necessária a realização de rotina do 
ETE, a não ser em caso de dúvida ao ETT ou surgimento 
de alguma complicação.

FORAME OVAL PATENTE
O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) é a princi-

pal causa de morbidade e mortalidade nos países ocidentais, 
com incidência de aproximadamente 700.000 casos por ano 
nos EUA. Destes, cerca de 50% são reportados como AVCI 
Criptogênicos (AVCIC), após exaustiva investigação das 
possíveis causas conhecidas (p. ex. fibrilação atrial, estenose 
da artéria carótida, etc.) não obter êxito. Da mesma forma, o 
Ataque Isquêmico Transitório (AIT), cuja duração dos sintomas 
de isquemia duram menos de 24 horas, também é causa 
importante de internação hospitalar e ausência do trabalho.38

O Forame Oval Patente (FOP) pode existir em cerca 
de 25% dos seres humanos, em decorrência do seu não 
fechamento espontâneo nos primeiros anos de vida.39 No 
entanto, existe ampla documentação da associação entre a 
recorrência do AVCIC/AIT e o FOP, especialmente naqueles 
acometidos pelo infarto cerebral antes dos 55 anos de vida.40 

Acredita-se que a razão para esta associação é a possibili-
dade que o FOP dá à passagem de microtrombos formados 
na circulação venosa profunda para o átrio esquerdo, o que 
se denomina embolia paradoxal. O fato é que existe uma 
correlação linear entre Trombose Venosa Profunda (TVP) e 
o aumento na incidência de AVCIC e, até mesmo, infarto do 
miocárdio.41-44 Contudo, estudos populacionais falharam em 
demonstrar uma associação direta entre a presença do FOP 
e a ocorrência de um primeiro AVCI.45, 46

Muito se debateu a respeito das evidências sobre oclusão 
do FOP como profilaxia para a recorrência do AVCIC desde 
que a possibilidade do seu tratamento percutâneo surgiu em 
1992. Tais controvérsias se deram, principalmente, em função 
da falha dos três grandes ensaios clínicos prospectivos e 
randomizados (ECR) em demonstrar a superioridade do 
tratamento percutâneo sobre o tratamento clínico (com an-
tiagregante, anticoagulante ou ambos) após análise de seus 
desfechos primários (recorrência do AVCI/AIT ou morte) na 
avaliação do tipo “intenção de tratar”.47-49 Alguns comentários, 
no entanto, são necessários: 1. O primeiro ECR, denominado 
Closure-I apresentou seguimento curto (2 a 4 anos), obteve 
maior incidência de eventos adversos não-cerebrais, além 
de ter sido realizado com uma prótese que foi retirada do 
mercado (Starflex®, NMT Medical, Boston, EUA.) por de-
monstrar níveis elevados de fluxo residual (até 14%) através 
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4C

4B

4D

Figura 5. Aspecto ecocardiográfico da prótese para Comunicação Interatrial após a sua liberação. A. Prótese bem posicionada e englobando 
todo o septo interatrial, sem fluxo residual na análise com o Collor Doppler. B. Visão tridimensional da prótese pela perspectiva do átrio 
direito. C. Perspectiva do átrio esquerdo. D. Reconstrução tridimensional assegurando bom posicionamento e estabilidade do dispositivo 
no interior da CIA.
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do FOP,47 comprometendo o resultado. 2. Os dois estudos 
realizados com a prótese AMPLATZER (PCI-Trial e Respect), 
quando considerados os resultados sob a perspectiva dos 
“efetivamente tratados”, demonstraram superioridade do 
grupo “oclusão do FOP” em comparação ao “tratamento 
clínico” em relação aos desfechos: recorrência do AVCIC e 
AIT e morte;48,49 além de detectarem dois subgrupos onde o 
benefício seria ainda maior: os portadores de aneurisma do 
septo interatrial e aqueles com elevado fluxo direito-esquerdo 
no ECR Respect.49 3. Meta-análises publicadas envolvendo 
os três ECR também demonstraram o mesmo benefício.50-52 
Surpreendentemente, apesar das evidências apontando 
para o benefício da oclusão percutânea do FOP, a American 
Academy of Neurology (AAN), em conjunto com a American 
Heart Association (AHA), publicaram as suas recomendações 
em 2014, onde consideravam contraindicado o tratamento 
percutâneo do FOP (classe III, sem benefício), exceto nos 
casos de TVP (classe IIb, AHA).53 No ano seguinte, no início 
de 2016, a AAN publicou uma atualização de sua recomen-
dação retificando que na recorrência do AVCIC/AIT em uso 
de medicação adequada o tratamento percutâneo também 
poderia ser indicado.54 

Por último, no segundo semestre de 2016, foram apre-
sentados os resultados do seguimento expandido (>10 
anos) dos pacientes incluídos no estudo Respect, onde foi 
demonstrada definitivamente a superioridade da oclusão 
percutânea, reduzindo em 70% o risco de recorrência do 
AVCIC/AIT, com uma taxa de complicações tão baixa quanto a 
do tratamento clínico em relação ao surgimento de fibrilação 
atrial (0,25% x 0,17%), sangramento grave (0,61% x 0,59%) 
e morte (0,22% x 0,425).55

INDICAÇÕES DE TRATAMENTO

Prevenção secundária do AVCIC/AIT
Diante do exposto acima, esperamos que as recomen-

dações elaboradas pela AAN/AHA sejam revistas no sentido 
de contemplar o tratamento do FOP como forma de profilaxia 
secundária do AVCIC/AIT. Neste sentido, o departamento 
regulatório dos EUA - Food and Drugs Administration (FDA) 
se pronunciou no 2o semestre de 2016 e definiu o tratamento 
percutâneo do FOP como alternativa ao tratamento clínico, 
liberando a sua prática em território norte-americano.56

De forma objetiva, a oclusão percutânea do FOP está 
indicada no paciente acometido por AVCIC/AIT confirmado por 
Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância Nuclear 
Magnética (RNM) de crânio, após excluídas todas as outras 
causas conhecidas através de exaustiva investigação clínica: 
Holter 24h para a exclusão de fibrilação ou flutter atrial; um 
Ultrassonograma com Doppler de artérias carótidas, para a 
exclusão de doenças obstrutivas; além de um estudo com-
pleto para se excluir possíveis trombofilias. 

Para ajudar a selecionar o paciente que mais se beneficie 
do tratamento foi criado um escore de risco derivado do es-
tudo RoPE (Risk of Paradoxical Embolism Study),57 onde se 
calcula através da subtração de um total de 10 pontos iniciais 
o somatório de escores atribuídos às variáveis: 1. Condições 
clínicas sabidamente associadas à aumento do risco de um 
novo AVCI (Hipertensão arterial, Diabetes, Tabagismo, AVCI/
AIT prévio) - 1 ponto cada; 2. Ausência de imagem radiológica 

que comprove o AVCI/AIT atual - 1 ponto e 3. Idade, com 
pontuação gradualmente crescente, variando de 0 pontos 
(<30 anos) até cinco pontos (>70 anos). A presença de 
escore maior do que seis e, especialmente, maior do que 
oito pontos define uma maior probabilidade de associação 
entre o FOP e o AVCIC/AIT em um determinado paciente. 

Tratamento da enxaqueca (Migrania)
 Apesar de alguns estudos terem demonstrado uma 

associação entre a oclusão do FOP e a melhora da enxa-
queca, especialmente aquelas associadas à aura, diversos 
outros estudos não conseguiram reproduzir estes achados 
com significância estatística, incluindo metanálises produ-
zidas com este fim. A avaliação destes estudos sugere que 
não há ainda benefício claro na indicação do tratamento 
do FOP como terapia para a enxaqueca e estes pacientes 
deveriam ser conduzidos através de protocolos estritos de 
terapia medicamentosa e comportamental. Uma exceção a 
esta recomendação seria feita ao tratamento do FOP nos 
pacientes idosos com enxaqueca com aura frequente e 
associada à desabilidades significativas, quando refratários 
à todas terapias medicamentosas conhecidas.58,59 

Prevenção da doença descompressiva 
em mergulhadores

A doença descompressiva é uma complicação po-
tencialmente grave, decorrente da embolia causada pelo 
aparecimento de bolhas de ar na circulação. Os tipos mais 
graves estão relacionados à embolia arterial, que teriam 
como causa o acesso de bolhas venosas à circulação sis-
têmica. Apesar de coerente, não há ainda a comprovação 
da associação entre o FOP e a doença descompressiva. No 
entanto, um recente estudo controlado submeteu à simula-
ções de mergulho (18 m e 50 m de profundidade) pacientes 
com FOP tratados e não tratados em câmaras hiperbáricas 
e comprovou que, apesar de não haver diferença na con-
tagem de bolhas presentes no átrio direito entre os dois 
grupos, aqueles que tiveram o FOP tratado previamente 
não apresentavam bolhas na circulação sistêmica após 60 
minutos da simulação em comparação ao grupo controle 
em 15 m (0 x 32%) e em 60 m (0 x 88%).60 Diante destes 
dados, a entidade médica dedicada aos mergulhadores 
do Reino Unido orienta a realização do rastreamento de 
FOP em mergulhadores de risco com histórico de doença 
descompressiva cerebral, espinhal, do ouvido interno ou 
cutânea; com enxaqueca com aura ou com histórico familiar 
de FOP ou CIA. Nos portadores de FOP, a recomendação 
é a de se limitar a profundidade e o número de repetições 
dos mergulhos, assim como evitar esforço físico durante 
o mergulho e o retorno rápido à superfície. A decisão de 
oclusão do FOP deve ser levada em consideração quando o 
desejo (ou necessidade) do mergulhador seja a de retornar 
à prática normal de mergulhos, especialmente se este tiver 
função laboral e for realizado em águas profundas.61

Tratamento da ortodeóxia/platipneia
Trata-se de rara condição onde o paciente apresenta hi-

poxemia e dispneia súbitas quando em ortostatismo, recupe-
rando-se completamente ou quase após assumir a posição 
supina. Tal ocorrência pode, teoricamente, ser favorecida 
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em pacientes com deformações anatômicas do tórax ou dos 
pulmões, alterações da hemodinâmica atrial direita, Valva 
de Eustáquio ou Rede de Chiari proeminentes; na presença 
de uma comunicação interatrial, mais comumente um FOP. 
Em virtude da limitação imposta pelos sintomas descritos, 
esta condição clínica tem sido indicação para o tratamento 
do FOP, com excelentes resultados.62 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR IMAGEM
Os pacientes com FOP que não tenham indicação 

de tratamento com prótese não devem ser submetidos 
à avaliação transesofágica. O ETE é reservado ao maior 
detalhamento da anatomia do FOP e, assim como na CIA, 
tem papel fundamental para a definição da estratégia per-
cutânea, utilizando-se dos mesmos cortes realizados na 
investigação da CIA, descritos anteriormente23. Além do 
diâmetro máximo do orifício efetivo e da avaliação do fluxo 
no seu interior, devem ser rastreadas características do 
FOP que, sabidamente, implicam em uma associação mais 
forte com o AVCIC/AIT. São estas características (Figura 6): 
1. Túnel superior a 10 mm de extensão, 2. Presença de 
aneurisma do septo interatrial com oscilação da lâmina 
superior a 10 mm em direção a um dos átrios ou 15 mm 
somando-se a oscilação para ambos os átrios, 3. Valva de 
Eustáquio exuberante, 4. Passagem de microbolhas para o 
átrio direito na condição basal e 5. Passagem de mais de 
50 microbolhas para o átrio direito após manobra de Val-
salva, durante o teste de infusão da solução salina agitada. 
Para aumentar a sensibilidade do teste com microbolhas, 

recomenda-se que a infusão da solução de salina agitada 
seja realizada nos membros inferiores.63

Alguns dados da anatomia cardíaca interferem direta-
mente na escolha do dispositivo. São eles: 1. Diâmetro da 
raiz da aorta, uma vez que aortas dilatadas (>35 mm), exi-
gem próteses com discos maiores a fim de englobarem a 
borda AS e 2. Presença de infiltração lipomatosa do septo 
interatrial, o que pode ocorrer próximo à borda PS mais co-
mumente e exige prótese de discos de maiores diâmetros 
para estabilização. 

TRATAMENTO PERCUTÂNEO - DISPOSITIVOS
O tratamento percutâneo do FOP é realizado utilizando-se 

próteses dedicadas a este fim na imensa maioria dos casos. 
Estas próteses específicas existem em duas versões: uma 
com discos de diâmetros diferentes, onde o disco direito 
apresenta maior diâmetro que o disco esquerdo (Figura 7) e 
um outra versão de discos de diâmetros iguais, semelhantes 
às próteses cribriformes, para CIA multifenestrada. Em ambas 
as versões a cintura é extremamente fina, para que não haja 
deformação do túnel do FOP, sendo a oclusão provocada 
pela barreira física imposta exclusivamente pelos discos.

É possível utilizar a mesma técnica de implante descrita 
para a CIA OS na grande maioria dos casos (Figura 8).64 
Às exceções se dão nos casos onde o orifício efetivo do 
FOP é maior do que 7,0 mm e naqueles onde o túnel do 
FOP é longo(>12-15 mm). Na primeira situação, em virtude 
do orifício maior, deve-se considera-lo uma CIA OS para 
fins práticos, inclusive, ponderando-se a realização do 
diâmetro estirado do defeito para a escolha do dispositivo 

Figura 6. Avaliação do Forame Oval Patente (FOP) para o procedimento. Rotina de avaliação das estruturas associadas ao FOP ao 
ecocardiograma transesofágico bidimensional para o planejamento terapêutico: A. Túnel longo, por sobreposição das lâminas do FOP e 
do septo interatrial. B. Fluxo do átrio direito para o esquerdo intenso através do FOP, que apresenta abertura limítrofe. C. Valva de Eustáquio 
hipertrofiada, direcionando o fluxo da veia cava inferior para o FOP. D. Aneurisma do septo interatrial, com abaulamento do septo em 
direção ao átrio direito.
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Figura 7. Prótese AMPLATZER para oclusão do forame oval patente. 
Nota-se discos de tamanhos diferentes, sendo o disco direito (A) 
maior do que o esquerdo (B).

também o orifício nativo do FOP no átrio direito, assim 
como estabilizar o túnel.65 

Na maioria das vezes, encontramos FOPs de anato-
mia pouco complexa e bastam próteses cujo disco direito 
tenha 25 mm para ocluí-los satisfatoriamente. No entanto, 
na presença de aneurisma do septo interatrial, túnel maior 
do que 7,0 mm, dilatação aneurismática da raiz da aorta 
ou infiltração lipomatosa do septo interatrial, deve-se utili-
zar próteses com disco maior, escolhendo entre as demais 
opções, com 30, 35 e 40 mm. Deve-se estar atento para a 
pesquisa de outros pequenos orifícios associados no septo 
interatrial, especialmente naqueles cujo septo é aneurismático, 
onde é relativamente frequente a sua ocorrência na porção 
póstero-inferior64. Recomendamos heparinização e antibio-
ticoprofilaxia semelhante ao utilizado na oclusão da CIA OS. 
Não é necessária a suspensão do AAS para o procedimento. 

SEGUIMENTO CLÍNICO
Recomenda-se o início de clopidogrel (1 mg/kg/dia, dose 

máxima de 75 mg/dia) logo após o procedimento, em regime 
de antiagregação dupla com AAS por três meses. A partir de 
então, mantemos somente o AAS por um ano nas mesmas 
doses preconizadas para a CIA OS64. Da mesma forma, re-
comenda-se rotinas de profilaxia para endocardite infecciosa. 

O paciente deve ser acompanhado um, seis e 12 meses 
após o tratamento, com exame clínico, eletrocardiograma 
e ETT com teste de infusão de microbolhas. No sexto 
mês do segmento, recomenda-se a realização do Doppler 
transcraniano para a pesquisa de padrão compatível de 
fluxo direito-esquerdo residual. Caso este seja detectado, 
deve-se confirmar o posicionamento da prótese com um 
ETE23. Este procedimento deve ser realizado a cada seis 
meses, na persistência do fluxo residual. Caso confirmado 
fluxo periprótese, deve-se manter o paciente antiagregado 
com AAS indefinidamente, até que este não seja mais 
visualizado. Na ocorrência de fluxo residual observado 
no primeiro mês, avaliar sua magnitute e considerar a 
retirada do dispositivo e sua substituição por outro de maior 
diâmetro ou o implante de um segundo.

CONCLUSÕES
O tratamento percutâneo da CIA OS é notoriamente fac-

tível, seguro e eficaz em todas as faixas etárias em que foi 
empregado, com dados de seguimento tardio que o torna, 
inquestionavelmente, a primeira opção para o tratamento 
dos casos de anatomia favorável. 

Para a oclusão percutânea do FOP, as evidências científicas 
ganharam ainda mais robustez após a liberação dos dados 
do segmento estendido dos pacientes do ECR RESPECT 
Trial, o que culminou com sua liberação para a prática clínica 
pelo FDA e que, certamente, forçará a revisão das últimas 
recomendações da AAN/AHA com objetivo de incluir esta mo-
dalidade terapêutica no arsenal clínico da profilaxia secundária 
do AVCI/AIT em pacientes cuidadosamente selecionados.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Figura 8. Teste de infusão de solução salina agitada antes e após a 
oclusão do forame oval patente. A. Intensa passagem de microbolhas 
do átrio direito para o átrio esquerdo através do forame oval patente, 
após manobra de Valsalva. B. Após a oclusão do defeito, a prótese 
se encontra bem posicionada e estável no septo interatrial, com 
mínima passagem de microbolhas, mesmo após Valsalva, através da 
malha da prótese (habitual nas primeiras horas após o procedimento.

para oclusão de CIA OS.23 Na segunda situação, em virtude 
do longo túnel não permitir a conformação adequada dos 
discos, afastando os demasiadamente e favorecendo o 
fluxo residual, pode-se realizar uma punção transseptal 
logo abaixo do orifício do FOP no átrio direito, criando uma 
comunicação direta com o átrio esquerdo. Neste caso, a 
prótese escolhida deve ter diâmetro suficiente para ocluir 

Figura 8A

Figura 8B
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RESUMO
A fibrilação atrial (FA) está associada ao acidente vascular cerebral (AVC) embólico 

fatal ou de grande repercussão clínica. Apesar da eficácia da anticoagulação oral, muitos 
pacientes não podem ser tratados por apresentarem sangramento importante. Pacientes 
com FA e alto risco de AVC embólico e história de hemorragia intracraniana, doença renal 
crônica terminal e sangramento gastrintestinal recorrente são candidatos para oclusão do 
apêndice atrial esquerdo (AAE). Estudos clínicos controlados adicionais serão necessários 
para identificar as melhores técnicas e os pacientes que terão maior benefício com a 
oclusão do AAE. Apesar da necessidade de mais dados, a oclusão do AAE deve ser 
atualmente considerada em pacientes com FA, alto risco de AVC e contraindicação para 
anticoagulação oral. Neste artigo existe uma revisão do racional, das indicações e das 
próteses para oclusão do AAE disponíveis no Brasil.

Descritores: Fibrilação atrial; Acidente vascular cerebral, Apêndice atrial.

ABSTRACT
Atrial fibrillation (AF) is associated with disabling or fatal thromboembolic stroke. Despite 

the efficacy of oral anticoagulation, many patients are not treated due to significant bleeding. 
Patients with AF and high risk of stroke, and prior intracranial bleeding, end-stage renal di-
sease and recurrent gastrointestinal bleeding are candidates for left atrial appendage (LAA) 
occlusion. Additional randomized trials are needed to identify the best methods and the 
patients who will benefit from LAA occlusion. Despite the need for more data, LAA occlusion 
should currently be considered in patients with AF, high risk of stroke and contraindications 
to long-term oral anticoagulation. In this article, we review the rationale, indications, and 
prostheses for LAA occlusion available in Brazil.

Descriptors: Atrial fibrillation; Stroke; Atrial appendage. 
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OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO POR CATETER: 
RACIONAL, TÉCNICA E INDICAÇÕES CLÍNICAS

LEFT ATRIAL APPENDAGE OCCLUSION:  
RATIONALE, TECHNIQUES AND CLINICAL INDICATIONS 

INTRODUÇÃO
Uma das afecções mais debilitantes e temidas em medi-

cina é o tromboembolismo cerebral, um evento grave cinco 
vezes mais frequente nos pacientes com fibrilação atrial.1 

Apesar do inquestionável benefício da anticoagulação e re-
dução de 2/3 desses eventos com a warfarina e os novos 
anticoagulantes orais (NOAC), 40% dos pacientes não utilizam 
nenhuma forma de anticoagulação, 10% dos pacientes tem 
alguma contraindicação ao warfarin e 20% do pacientes 
necessitam suspender os NOAC.2

Apesar de o estado de hipercoagulabilidade da FA 
estar presente em todas as regiões dos átrios,3 dados 
da ecocardiografia transesofágica e de necrópsias de 
pacientes que faleceram de fibrilação atrial não reumática 
demonstram que até 90% das embolias cardíacas são 
oriundas do apêndice atrial esquerdo (AAE). Essas 
observações fisiopatológicas e clínicas,4 motivaram 

estudos e estratégias para o fechamento dessa estrutura 
por métodos cirúrgicos ou percutâneos. 

Os métodos cirúrgicos (amputação cirúrgica, isolamento 
por sutura ou com grampos metálicos) só são recomendados 
atualmente nas diretrizes (classe IIB) em pacientes com FA 
que vão ser submetidos à cirurgia cardiaca.5

O estado atual da tecnologia cardiovascular tem sido 
muito favorável ao desenvolvimento de técnicas percutâ-
neas. O conhecimento mais aprofundado da anatomia 
atrial e do seu apêndice favoreceu rapidamente o desenho 
de dispositivos para serem liberados e ocluir efetivamente 
o AAE em pacientes com FA e alto risco de tromboem-
bolismo cerebral.

O primeiro dispositivo percutâneo para a oclusão do 
AAE, o PLAATO (Appriva Medical Inc., Sunnyvale, CA, USA), 
foi introduzido em 2001 e demonstrou, em 64 pacientes com 
contraindicação para anticoagulação, uma menor taxa de 
acidente vascular cerebral (AVC) em cinco anos (3,8% vs. 6,6%) 
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que a predita pelo score CHADS2 nesses pacientes.6 Por 
razões comerciais a sua fabricação foi interrompida.

O segundo dispositivo, a prótese de Watchman, foi 
estudado de forma controlada em estudos de não-inferioridade 
com os antagonistas da vitamina K pelos estudos PROTECT-AF 
e PREVAIL,7,8 sendo seguido com os resultados semelhantes 
dos registros da prótese de AMPLATZER/AMULET.9 Houve 
disponibilização de pelo menos um desses dispositivos nas 
sociedades americanas, europeias e brasileiras. 

Apesar das recomendações da oclusão percutânea do 
AAE serem atualmente nível IIB (divergências a respeito da 
utilidade e eficácia do procedimento), existe claramente 
um espaço clínico para a ampliação dessas indicações em 
pacientes de alto risco que não podem se beneficiar da 
profilaxia do AVC com a Warfarina ou os NOAC.

PRÓTESES E TÉCNICAS PARA OCLUSÃO 
DO AAE DISPONÍVEIS NO BRASIL

A maioria das técnicas percutâneas utilizam o acesso 
venoso femoral para a punção transeptal convencional, 
seguindo os protocolos clássicos da cardiologia e eletrofisio-
logia intervencionista,10 contando com o apoio angiográfico 
de projeções especiais para a definição anatômica do AAE 
(Figura 1) e da monitorização ecocardiográfica transesofágica 
continua em todas as etapas do procedimento (Figura 2). 

Existem dois dispositivos disponíveis para a oclusão 
do AAE no Brasil. Possuem estrutura cilíndrica e tem na 
sua estrutura uma liga de níquel e titânio, o nitinol que, 
além da sua biocompatibiidade, mantém a memória da 
sua forma apoiada por ganchos estabilizadores externos 
presentes na superfície proximal: 1) a prótese Watchman - 
Boston Scientific (Figura 3). 2) a prótese ACP (AMPLATZER/
AMULET* Cardiac Plug – St. Jude (Figura 4) 

Prótese Watchman: Foram as primeiras a serem es-
tudadas de forma controlada em pacientes elegíveis para 
o Warfarin, com 707 pacientes no PROTECT-AF,11 407 no 
PREVAIL.12 A análise desses estudos e também de registros 

contínuos (num total de 2406 pacientes) demonstrou que, 
apesar do risco de AVC isquêmico ser maior com a prótese 
(1,6 vs. 0,9 eventos/100 pacientes-anos), as taxas de AVC 
hemorrágico (0,15 vs. 0,96 HR 0,22) e morte cardiovascular 
(1,1 vs. 2,3 HR 0,48) são significantemente menores quando 
comparadas com o Warfarin. Observou-se também 60% 
de diminuição de AVC isquêmico em pacientes com score 
CHADS2 de 2,8 quando tratados apenas com antiagregantes 
plaquetários, nos 150 pacientes inelegíveis para o anticoa-
gulante do registro ASAP.13

Os modelos atuais da prótese de Watchman consistem 
em oclusores de Nitinol com diâmetros de 21, 24, 27 30 e 33 
mm. Necessitam de introdutor venoso 14F e catéter-guia 12F. 

O protocolo inclui tratamento de warfarin e AAS 45 dias 
após o implante, seguido de seis meses da administração 
de AAS + clopidogrel (quando o ECO transesofágico não 
demonstra vazamentos >5mm) continuando-se após esse 
periodo com AAS indefinidamente.

A prótese de Watchman é até a presente data a única 
aprovada nos Estados Unidos desde 2015, com taxas de 
sucesso de 95%. Esses resultados foram consolidados por 
registros realizados após a aprovação do FDA em 3.822 casos 
implantados de março de 2015 a maio de 2016,14 duração 
média do procedimento de 51 minutos em 2015 e 2016, com 

Figura 1. Projeção OAD 30 graus com inclinação cranial de 10 graus. 
Observa-se que esta projeção permite uma excelente definição do 
orifício do AAE, facilitando a mensuração da zona de aterrisagem 
(“landing zone”) do dispositivo.

Figura 2. Ecocardiografia transesofágica durante o procedimento 
conferindo as medidas obtidas pela angiografia para melhor 
indicação do tamanho da prótese. O comprimento (2,28 cm) e a 
largura (2,80 cm) do AAE desse caso define um AAE favorável à 
utilização de qualquer tipo de prótese. 

3A

3B

Figura 3. 3A. Prótese de Watchman pode ser implantada em AAE com 
17 a 31 mm de diâmetro ostial. O diâmetro da prótese é geralmente 
2 mm maior que o diâmetro do óstio. 3B. Observar no diagrama 
as características da prótese, correspondente ao detalhe da sua 
liberação na figura real à direita (circundada em branco para facilitar 
a visualização da baixa opacidade do dispositivo de Watchman).

B: 21,85 mm

A: 23.92 mm
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95% de sucesso no implante e com complicações menores 
que 2%, como tamponamento cardíaco (1%), embolização 
(0,2%) e mortalidade (0,1%). 

Prótese ACP/AMULET*: Essas próteses expansíveis 
de Nitinol tem um desenho que possibilitam o seu implante 
em anatomias multilobulares e apêndices atriais de menor 
profundidade. Os dispositivos AMPLATZER apresentam lobo 
cilíndrico de 6,5 mm, diâmetros de 16 a 30 mm, sendo limitados 

AMPLATZER AMULET4A

Crista da Veia Pulmonar
Superior Esquerda

DISPOSITIVO 
AMPLATZER

Artéria 
Circunflexa

LOBO

DISCO

AAE

4B

Figura 4. Dispositivo AMPLATZER e as suas relações com o 
AAE: Próteses AMPLATZER e AMULET e imagem fluroscópica 
(4A) do sistema AMPLATZER antes da liberação da prótese bem 
posicionada, conforme diagrama da Figura 4B: Diagrama de uma 
prótese bem posicionada e suas relações anatômicas: a) O lobo 
do dispositivo deve estar levemente comprimido pelas parede do 
AAE exibindo uma morfologia de pneu, conferindo uma geometria 
que está relacionada à maior estabilidade da prótese, minimizando 
o risco de deslocamento e embolia de todo o sistema. b) Quando 
o lobo fica bem engajado na parede, existe uma boa separação 
entre o lobo e o disco que se apresenta côncavo em relação ao 
AAE. d) Observar a coaxialidade do sistema com o AAE, verificando 
o cuidado dele estar inserido distalmente à artéria circunflexa.

externamente por disco oclusor com diâmetro 4 a 6 mm maior 
que os lobos. Peculiaridades anatômicas como a coaxialidade, 
relação com a artéria circunflexa e com a veia pulmonar superior 
esquerda são detalhes muito importantes  que devem ser 
observados para o sucesso do procedimento.15 A adequada 
compressão do lobo (morfologia em pneu) e a sua separação 
com o disco, que deve ter a sua concavidade alinhada ao corpo 
do dispositivo, são detalhes muito importantes que devem ser 
observados para o sucesso do procedimento (Figura 4). Uma 
segunda geração desse dispositivo, o AMULET*, apresenta 
lobos com diâmetros maiores (32 mm), maior separação entre 
o lobo e o disco e demonstram series iniciais com taxas de 
vazamento significantemente menores que o AMPLATZER-ACP 
(8% vs. 48% p <0,01).16,17

Outros dispositivos: Diversos dispositivos em 
investigação, com características muito próximas aos já 
descritos, poderão estar disponíveis e comercializados 
em curto prazo. Existe uma tecnologia do oclusor Lariat18 
distinta dos métodos tradicionais, que utiliza da combinação 
de métodos percutaneos epicárdicos e endocárdicos para 
suturar e isolar o AAE, com um laço pré-formado epicárdico, 
guiado por um fio-imã locado pelo endocárdio (Figura 5) 
Algumas situações poderiam justificar vantagens para a 
indicação desse procedimento, pela possibilidade e facilidade 
na abordagem de AAEs com grandes orifícios e a não 
necessidade de anticoagulação no pós-operatório imediato.

SELEÇÃO DA TÉCNICA
Um estudo comparando as próteses Watchman e 

AMULET foi iniciado recentemente pelo FDA. Até o mo-
mento não existe no mundo nenhum resultado de estudo 
comparativo direto entre as diversas próteses disponíveis. 
Cabe portanto, ao especialista a escolha do dispositivo, 
respeitando a anatomia, disponibilidade e familiaridade 
com as próteses descritas. 
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Bainha transeptal Bainha epicárdica

Figura 5. À esquerda cateter endocárdico locado no AAE por 
punção transeptal e à direita catéter epicárdico locado por punção 
epicárdica. A atração magnética, fazendo com que as extremidades 
distais dos cateteres epicárdico e endocárdico se alinhem na 
extremidade distal do AAE, possibilitando que um laço epicárdico 
“estrangule” e isole o AAE.

*A versão mais recente da prótese AMPLATZER, o AMULET, está 
em fase de registro na Anvisa.
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A oclusão do AAE foi idealizada sob fortes bases 
clínicas, fisiológicas e anátomo-patológicas, com o apoio da 
espetacular tecnologia cardiovascular das últimas décadas. 
Da mesma forma que os outros dispositivos da cardiologia 
intervencionista que revolucionaram a terapêutica cardiológica, 
um meticuloso período de observação será necessário para 
a validação e incorporação efetiva dessas novas ferramentas 
terapêuticas e consequente contribuição para a melhora da 
qualidade e quantidade de vida dos nossos pacientes.
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Tabela 1. Condições clínicas onde a oclusão do AAE deve ser 
considerada por risco de sangramento.

Malformações intestinais (angiodisplasia) 

Aneurismas e microaneurismas intracranianos 

Diáteses hemorágicas, 

Insuficiência renal, 

Intolerância aos anticoagulants

Pacientes muito idosos 

Decisão pessoal dos pacientes bem esclarecidos

reserva-se prioritariamente a oclusão do AAE aos pacientes 
que não podem usar a anticoagulação oral, recomendada 
pelas diretrizes atuais em pacientes com FA. Mesmo com 
a análise rigorosa e utilização criteriosa e conservadora 
das indicações das diretrizes, existe ainda uma grande 
subutilização dessas próteses e um universo grande de 
pacientes onde a análise dos riscos vs. benefícios determina 
a opção pelo tratamento não farmacológico em detrimento 
da anticoagulação oral (Tabela 1).
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A IMPORTÂNCIA DA ECOCARDIOGRAFIA 
INTERVENCIONISTA NAS CARDIOPATIAS ESTRUTURAIS

THE IMPORTANCE OF INTERVENTIONAL ECHOCARDIOGRAPHY 
IN STRUCTURAL CARDIOPATHIES

RESUMO
A Cardiologia vem enfrentando uma série de mudanças na abordagem das cardiopatias 

estruturais na última década. Com o avanço do tratamento por meio da Cardiologia 
Intervencionista, novos paradigmas têm sido estabelecidos, sobretudo com criação de 
comitês médicos para ampla discussão dos casos – os Times de Cardiologia ou “Heart 
Teams”. Pacientes muito idosos, frágeis e com comorbidades que tornam a cirurgia 
convencional proibitiva ou de risco muito alto, passaram a ter novas opções além da 
otimização do tratamento clínico. A ecocardiografia, outrora focada no diagnóstico, tem cada 
vez mais participado e mesmo atuado de forma ativa nos procedimentos intervencionistas, 
o que fez surgir uma nova subespecialidade – a Ecocardiografia Intervencionista. Importante 
desde o momento do diagnóstico e do planejamento da intervenção, a ecocardiografia tem 
papel de destaque durante o procedimento, possibilitando a visualização dos cateteres 
e dispositivos de forma simultânea às imagens angiográficas, comprovação imediata do 
resultado e identificação de eventual complicação. Seu uso é praticamente imperativo em 
situações de implante de endoprótese valvar aórtica, fechamento de comunicação interatrial 
ou forame oval e oclusão de apêndice atrial esquerdo. Com a evolução tecnológica dos 
equipamentos e advento da tecnologia tridimensional, tem sido possível visualizar as 
estruturas cardíacas de forma antes impossível e muito semelhante à visão do cirurgião 
cardíaco e, com isso, guiar fechamento de “leaks” periprotéticos e reparos na valva mitral.

Descritores: Ecocardiografia; Ecocardiografia tridimensional; Cardiologia.

ABSTRACT
In the last decade, cardiologists have faced a series of changes in the approach to 

structural cardiopathies. With the advances in treatment through Interventional Cardiology, 
new paradigms have been established, such as the creation of medical committees for 
wider discussion of cases, known as “Heart Teams”. Very elderly or frail patients, or those 
with comorbidities that make conventional surgery prohibitive or high risk, now have new 
alternatives, as well as optimized clinical treatment. Echocardiography, which was previously 
focused on diagnosis, now plays a major, and even active role in interventional procedures. 
This has led to the emergence of a new subspecialty – Interventional Echocardiography. 
From the moment of diagnosis and planning of the intervention, echocardiography plays 
an important role during the procedure, enabling simultaneous visualization of catheters 
and devices, and angiographic images, immediate identification of the result, and the de-
tection of any complications. Its use is practically mandatory in aortic valve endoprosthesis 
implantation, interatrial septal defect or foramen ovale closure, and left atrial appendage 
occlusion procedures.  With the technological evolution of the equipment and the advent 
of three-dimensional technology, it has become possible to visualize the heart structures 
in a way that was previously impossible, giving a view that is very similar to that of the heart 
surgeon, guiding periprosthetic leaks and mitral valve repairs.  

Descriptors: Echocardiography; Tridimensional echocardiography; Cardiology.

REVISÃO/REVIEW

INTRODUÇÃO
A ecocardiografia compõe o instrumental diagnóstico 

da cardiologia há quase 40 anos. Embora em geral de 

menor acurácia que a tomografia computadorizada 
(TC) e a ressonância magnética (RM) em termos de 
definição anatômica, tem papel de destaque na avaliação 
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funcional das diferentes cardiopatias estruturais. Mais 
recentemente, com o avanço da cardiologia intervencionista, 
a ecocardiografia passou a ter relevância não apenas no 
diagnóstico e quantificação das cardiopatias estruturais, 
mas sobretudo no acompanhamento dos diferentes 
procedimentos intervencionistas. 

A partir da substituição de diversos procedimentos 
cirúrgicos de abordagem clássica com esternotomia mediana 
por procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos ou via 
cateter, novos paradigmas foram criados. A figura central do 
cirurgião cardíaco dá lugar agora a uma atuação matricial 
onde os diferentes profissionais envolvidos em cada diferente 
momento da assistência passam a interagir e definir a melhor 
conduta. Passa a ser vital a qualquer programa de cardiologia 
intervencionista a formação de times multidisciplinares de 
discussão das cardiopatias estruturais (“Structural Heart 
Teams”), sobretudo nas doenças valvares (“Heart Valve 
Teams”), envolvendo cirurgiões cardíacos, anestesiologistas 
e cardiologistas clínicos, intervencionistas e da área de 
diagnóstico por imagem. Pacientes idosos ou com morbidades 
significativas que impõem risco extremamente elevado ou 
proibitivo à cirurgia passaram a ter novas opções de tratamento 
que não exclusivamente o clínico.1 Além disso, o sucesso e 
a evolução destes procedimentos intervencionistas, com 
admissões hospitalares mais curtas e recuperação mais 
rápida, têm expandido sua indicação para indivíduos mais 
jovens e menos doentes, aumentando substancialmente o 
número destas intervenções frente à estagnação do número 
de cirurgias cardíacas convencionais, com abertura do tórax. 

Estes procedimentos intervencionistas requerem via de 
regra manipulação de fios e cateteres e implante de dis-
positivos sem a abertura cirúrgica do tórax, ou seja, sem 
visualização direta. Desta forma, é mandatória a visualiza-
ção simultânea das estruturas cardíacas pelos métodos de 
imagem e, neste aspecto, a ecocardiografia tem papel de 
destaque.2 Juntamente com outras técnicas, sobretudo a TC 
e a RM, a ecocardiografia permite uma análise detalhada do 
defeito anatômico e da sua repercussão hemodinâmica, com 
estimativa das dimensões cardíacas, da função contrátil e 
do funcionamento das valvas. A exclusão de trombo intra-
cavitário é importante pois é contraindicação absoluta em 
alguns procedimentos, assim como a avaliação da ateros-
clerose aórtica que, se severa, pode limitar procedimentos 
que necessitem acesso por via retrógrada aórtica, impondo 
necessidade de mudança de acesso. Esta análise criteriosa 
é importante para o melhor planejamento do procedimento, 
definindo sua estratégia e seleção e estimativa da dimensão 
do dispositivo a ser implantado. 

Durante o procedimento, a capacidade da ecocardiografia 
de fornecer imagem em tempo real permite seu uso para 
guiar o procedimento, avaliar imediatamente o resultado e 
detectar precocemente qualquer eventual complicação.2,3 
Seu uso cada vez mais intenso, frequente e diversificado, 
associado à evolução tecnológica como o advento da ima-
gem tridimensional (3D) – inicialmente restrita à modalidade 
transtorácica e atualmente possível também por acesso 
transesofágico – fizeram do método um instrumento não só 
de monitorização mas também de decisão e orientação do 
procedimento. Em muitas situações, a reconstrução 3D em 
tempo real possibilitada pelos novos transdutores matriciais 

associada à qualidade da imagem por via esofágica permite a 
visualização da estrutura cardíaca de forma muito semelhante 
à visão cirúrgica direta, outrora impossível pela fluoroscopia 
clássica, pelos outros métodos de imagem e mesmo pela 
ecocardiografia bidimensional (2D). É possível, por exemplo, 
uma visão frontal (“en face view”) da lesão estrutural em tempo 
real, o que facilita tanto o planejamento como o procedimento 
em si, com a visualização de todos cateteres cardíacos em 
seu curso dentro do coração e orientação de forma precisa 
quanto ao melhor posicionamento do dispositivo, aumen-
tando a acurácia e a segurança do procedimento.1 Nessa 
situação, o ecocardiografista passa a operar o campo de 
visão do cardiologista intervencionista, de forma análoga 
ao cirurgião auxiliar, que apresenta o campo cirúrgico ao 
cirurgião principal. 

Com base nesta necessidade de interação entre diferentes 
profissionais durante estes procedimentos, surgiram também 
novos conceitos quanto ao ambiente ideal para sua realiza-
ção, com criação de sala específica para procedimentos 
intervencionistas, com disposição estrutural do ambiente onde 
a imagem fornecida por diferentes métodos diagnósticos é 
disponibilizada em frente ao cardiologista intervencionista – 
a sala híbrida. Mais recentemente, softwares de integração 
têm possibilitado a interposição de imagens dos diferentes 
métodos, facilitando ainda mais esta interação. Exemplo 
disto é um software (EchoNavigatorâ) que interpõe a ima-
gem obtida pelo ecocardiograma transesofágico (ETE) 3D à 
imagem da fluoroscopia e possibilita que a marcação de um 
ponto na imagem ecocardiográfica apareça simetricamente 
na imagem fluoroscópica, facilitando o posicionamento dos 
cateteres e dispositivos pelo cardiologista intervencionista. 

A avaliação ecocardiográfica nestes procedimentos 
intervencionistas é diferente da avaliação diagnóstica con-
vencional e por isso requer uma gama de novas compe-
tências que incluem tanto um conhecimento específico 
dos aspectos da cardiopatia estrutural importantes para o 
procedimento como conhecimento das diferentes técnicas 
intervencionistas.4 O crescimento desta demanda tem le-
vado ao desenvolvimento de uma nova subespecialização 
dentro da formação em ecocardiografia – a ecocardiografia 
intervencionista. Tal prática, incipiente no Brasil, já motiva 
encontros científicos da especialidade nos Estados Unidos 
e Europa, onde os protagonistas se apresentam como 
chefes do setor de ecocardiografia intervencionista de 
suas instituições.5 

Papel específico da ecocardiografia nos principais pro-
cedimentos intervencionistas da atualidade.

IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE 
VALVAR POR CATETER

Implante/Reposição de Valva Aórtica 
Transcateter (“TAVI/TAVR”)

O implante de endoprótese valvar aórtica tem se pro-
vado uma terapia efetiva para pacientes com estenose 
aórtica importante sintomática cujo risco cirúrgico é alto 
ou proibitivo, tornando-se a recomendação padrão para 
estes casos.6 Tal conduta teve por base estudo multicêntrico 
randomizado (PARTNER Trial), que demonstrou melhor 
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sobrevida em um ano dos pacientes submetidos ao implante 
de endoprótese quando comparados com grupo tratado 
clinicamente (50,7% vs. 30,7%).7 Fundamental para este 
resultado é a criteriosa seleção dos pacientes elegíveis ao 
procedimento que, além da confirmação do grau importante 
da estenose e do risco cirúrgico alto ou proibitivo, depende 
da avaliação das contraindicações e definição da melhor 
abordagem, realizada pelo “Heart Valve Team”.8,9 

Há basicamente dois tipos de endoprótese: as autoexpan-
síveis – representadas pela Medtronic CoreValve (Medtronic, 
Minneapolis, MN) e similares – e as expansíveis por balo-
namento – representadas pela Edwards SAPIEN (Edwards 
LifeSciences, Irvine, CA) e similares. A escolha do modelo da 
prótese a ser implantada, além da preferência e expertise do 
intervencionista, é influenciada por fatores clínicos e fatores 
anatômicos, os quais são definidos pela ecocardiografia e 
pela tomografia computadorizada. É relevante saber o grau 
e distribuição da calcificação da valva aórtica, espessura e 
formato da porção basal do septo e presença de insuficiên-
cia mitral associada, aspectos que aumentam o risco de 
complicações e determinam pior evolução a longo prazo.

Quando avaliando a possibilidade de implante de endopró-
tese na valva aórtica estenótica, além das medidas habituais 
para caracterização da estenose aórtica importante, como 
área valvar, gradientes máximo e médio e repercussão sobre 
o ventrículo esquerdo e demais cavidades, o ecocardiograma 
deve também apresentar medidas da arquitetura do complexo 
valvar aórtico, como a área, o perímetro e os diâmetros do 
anel basal, assim como os diâmetros do seio de Valsalsa, da 
junção sinotubular e da porção tubular da aorta ascendente (a 
4 cm do anel basal). Além disso, é importante definir a distância 
da emergência das artérias coronárias em relação ao plano 
valvar basal, que deve ser superior a 11-13 mm, conforme a 
dimensão e tipo de endoprótese a ser implantada – o perfil da 
SAPIEN XT, por exemplo, varia de 14,3 mm (modelo 23 mm) 
a 19,1 mm (modelo 29 mm), sendo que em média 50% da 
prótese implantada fica acima do plano valvar.10 

Em virtude da sua melhor resolução espacial e possi-
bilidade de reconstrução off-line, tem-se dado preferência 
às medidas obtidas pela TC em relação à ETE, desde que 
realizada respeitando a correta orientação espacial das es-
truturas do complexo valvar aórtico.11 Ao contrário da medida 
do anel obtida pela ETE2D, habitualmente menor, as medidas 
obtidas pela ETE3D mostram excelente correlação com 
as obtidas pela TC, com mínima subestimação, podendo 
representar alternativa para indivíduos impossibilitados de 
receber contraste radiográfico.12 A razão disto é que o método 
2D não permite mensuração precisa do diâmetro coronal, 
habitualmente maior que o sagital e que confere formato 
oval ao anel basal. Com a reconstrução 3D do complexo 
valvar aórtico via ETE3D obtém-se medidas dos diâmetros, 
perímetro e área do anel muito semelhantes às obtidas pela 
TC.11 Porém, para que estas medidas realmente reflitam as 
verdadeiras dimensões da valva aórtica, independente do 
método, é fundamental que os conceitos anatômicos sejam 
obedecidos, sobretudo o formato em coroa da implantação 
das válvulas, com os seus nadires distantes 120 graus entre 
si – conceito mal abordado em recentes recomendações da 
literatura.4,13,14 Outro aspecto é a variação das medidas durante 
o ciclo cardíaco, com aumento sistólico da área em 8,2% e 

do perímetro em 3,4%. Esta variação é inversamente propor-
cional ao grau de calcificação do anel.15 A TC tem também 
destaque na avaliação das dimensões e calcificação do 
sistema vascular periférico definindo a viabilidade do acesso 
femoral,16 assim como na definição da linha de perpendicu-
laridade ou eixo coaxial da raiz aórtica, importante para o 
correto alinhamento da endoprótese e consequentemente 
menor taxa de complicações.17 

Durante o procedimento, a ETE pode auxiliar na passagem 
dos fios-guia e cateteres, assim como posicionamento da 
endoprótese antes de sua liberação, quer seja por via retró-
grada ou anterógrada (transapical). Nesta fase, em virtude 
da necessidade de agilidade e prontidão das condutas para 
minimizar ao máximo o efeito deletério hemodinâmico da aber-
tura da prótese, o uso de sonda 3D é restrito às imagens em 
tempo real e efetivamente pouco acrescenta. Basta a imagem 
2D para acompanhar o balonamento da endoprótese ou sua 
autoexpansão e imediatamente checar seu posicionamento, 
funcionamento adequado e plena expansão. “Leaks” signifi-
cativos após implante inicial em geral melhoram após novo 
balonamento da endoprótese, porém aumenta-se o risco 
de rotura e de distúrbio de condução com necessidade de 
marcapasso. Além destas, outras complicações podem ser 
plena e rapidamente identificadas pela ETE, tais como: 1 - mal 
posicionamento da endoprótese, com embolização para a 
aorta ou ventrículo esquerdo ou simplesmente posicionamen-
to muito alto (aórtico) ou baixo (ventricular); 2 - regurgitação 
aórtica transprotética, relacionada ao superdimensionamento, 
ou paraprotética, relacionada ao subdimensionamento ou 
calcificação e irregularidade excessivas do anel – maior 
preditor de mortalidade em um ano;18 3 - regurgitação mitral, 
por distorção da cúspide anterior pela endoprótese exces-
sivamente ventricular, por lesão ou distorção do aparelho 
subvalvar ou por dissincronia ventricular esquerda causada 
pelo marcapasso; 4 - anormalidades da contração ventricular 
esquerda, por oclusão do óstio coronário; 5 - tamponamento 
cardíaco, por perfuração ventricular esquerda ou direita; 6 
- dissecção ou rotura da raiz aórtica. Apesar disto, recente-
mente tem sido proposta uma abordagem menos invasiva, 
evitando-se a anestesia geral e, por conseguinte, o uso da 
ETE – abordagem minimalista – sendo utilizado apenas a 
ecocardiografia transtorácica (ETT) para avaliação imediata 
do resultado e identificação de complicações. Apesar do 
custo comprovadamente menor, faltam mais evidências de 
quais pacientes se adequam e quais centros podem utilizar 
esta abordagem, para que realmente não haja aumento na 
morbimortalidade do procedimento.19

Outro aspecto importante e detectado após recuperação 
plena do estado hemodinâmico basal é a inadequação do 
tamanho da endoprótese, mesmo que esteja funcionalmente 
normal, também conhecida como “mismatch” e definida 
como orifício aórtico efetivo indexado <0,85 cm2/m2, melhor 
identificada pelo ETT posterior ao procedimento.20 Sua inci-
dência pode ser tão alta quanto 18% dos implantes, sobre-
tudo em indivíduos de superfície corpórea maior, estenoses 
mais calcificadas e com áreas valvares menores, e uso de 
endopróteses com valva de posicionamento intra-anular – 
com abertura no mesmo nível do anel da bioprótese, como 
a Edwards SAPIEN.21
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Implante de Endoprótese em 
Bioprótese (“Valve-in-valve”)

Com o sucesso da endoprótese valvar para estenoses 
aórticas críticas e sem condição cirúrgica, outras situações 
fora do padrão convencional passaram a ser abordadas. 
Uma destas situações é a disfunção de prótese biológica 
aórtica, por estenose, insuficiência ou ambas. Em virtude 
do frequente alto risco de reoperação destes pacientes e 
da condição anatômica favorável proporcionada pela pre-
sença de anel metálico circular de sustentação na maioria 
das biopróteses – ponto de ancoragem perfeito para uma 
endoprótese, melhor até que a calcificação do anel na valva 
nativa estenótica – passaram a surgir na literatura relato de 
casos de sucesso de tal procedimento.22 Nesta situação, 
sobretudo nas biopróteses com anéis de difícil visualização 
angiográfica ou mesmo em homoenxertos, o ETE intrapro-
cedimento é importante no alinhamento mais adequado 
do dispositivo, o que resultará em menor taxa de refluxo 
paraprotético e menor incidência de obstrução do óstio co-
ronariano, que tem frequência maior do que na estenose de 
valva nativa devido a ocorrência de obstrução por calcificação 
extensa de folheto ou debris da bioprótese. Outra compli-
cação do procedimento de “valve-in-valve” mais frequente 
que na estenose de valva nativa é o “mismatch”, ou seja, a 
manutenção de altos gradientes apesar da abertura normal 
da prótese, devido à desproporção entre a área efetiva da 
prótese e a superfície corpórea do paciente. Novamente, 
ocorre sobretudo quando se utilizam endopróteses pequenas 
do tipo intra-anular.23 Para reduzir a incidência de “mismatch”, 
sobretudo nas biopróteses menores que 23mm de diâmetro, 
tem-se procurado desenvolver endopróteses que apresentem 
abertura supra-anular e assim com orifício potencialmente 
maior.24 A possibilidade do procedimento valve-in-valve cria 
novas perspectivas, quer seja na fabricação de modelos 
mais adequados como na escolha da prótese, se biológica 
ou metálica, pelo cirurgião cardíaco.25

VALVOPLASTIA MITRAL POR CATETER 
E OUTROS PROCEDIMENTOS 
EM VALVA MITRAL

Dilatação com Cateter-Balão
A primeira participação da ecocardiografia na intervenção 

da valva mitral se fez por meio da análise imediata pela ETT 
do resultado da valvoplastia por cateter-balão em indivíduos 
portadores de estenose reumática. Com o advento da ETE, 
além de prover maior segurança ao procedimento com a 
exclusão de trombos intracavitários, sobretudo no apêndi-
ce atrial, passou a ser possível monitorar o procedimento, 
com orientação à punção transeptal de forma mais segura, 
visualização do correto posicionamento do cateter e ade-
quada insuflação do balão, avaliação imediata do resultado 
e identificação de complicações, como rotura de corda ou 
derrame pericárdico.26,27 

Sutura Borda-a-borda com Clipe (MitraClipâ)
Um dos maiores avanços em termos de participação 

da ecocardiografia em procedimentos intervencionistas é 

representado pelo seu papel no procedimento de clipagem 
das bordas da valva mitral insuficiente – procedimento de 
MitraClip – à semelhança do que já era feito cirurgicamente 
pela técnica do duplo orifício de Alfieri.28 Este procedimento 
vem se tornando frequente pois representa a única opção, 
além do tratamento clínico otimizado, para pacientes com 
insuficiência mitral importante sintomática, mesmo que 
com disfunção contrátil significativa, mas com risco alto ou 
proibitivo de cirurgia convencional.29 Porém, ao contrário 
do implante de endoprótese aórtica, embora tenha menor 
taxa de complicações, apresenta taxa de sucesso menor e 
dependente de expertise conquistada a mais longo prazo, 
sendo os melhores resultados no grupo de insuficiência 
de etiologia secundária.30,31 

Como em todo procedimento, é fundamental uma aná-
lise prévia criteriosa da estrutura e funcionamento da valva 
mitral visando o procedimento de clipagem. É o entendi-
mento da falha da mecânica de fechamento valvar, muito 
mais do que os convencionais aspectos anatômicos, que 
proporcionará a abordagem mais adequada e o melhor 
resultado. É preciso definir se o mecanismo é unicamente 
primário (degenerativo), secundário (funcional) ou se é caso 
de insuficiência mitral mista, com componentes primário 
e secundário, cuja abordagem deverá também ser mista, 
abordando cada um dos componentes de forma individual, 
habitualmente com um mínimo de dois clipes. O estudo 
Everest II definiu como critérios de exclusão, nos casos de 
etiologia primária, extensão da falha de coaptação maior 
que 15 mm e a sua altura (distância entre as cúspides) 
maior que 10 mm, assim como cúspide muito espessa 
(maior que 4 mm) ou curta (menor que 6 mm), em geral 
por extensão da calcificação do anel posterior. Nos casos 
de etiologia secundária, é fundamental entender o efeito 
de ancoramento (“tethering”) das cúspides, se simétrico 
ou assimétrico, sendo critério de exclusão afastamento 
excessivo das cúspides (extensão da coaptação menor que 
2 mm) ou profundidade excessiva do ponto de coaptação 
(maior que 11 mm). Independente da etiologia, é importante 
que a área do anel valvar seja maior que 4 cm2 – o que 
diminui o risco de estenose pós-procedimento – e seja 
obtido o gradiente médio previamente ao procedimento.32 

Com a expansão da técnica, os rígidos critérios do estudo 
Everest II passaram a ser flexibilizados, com a contraindicação 
dependendo mais da avaliação e expertise do “Heart Team” 
local. Todos estes aspectos devem ser avaliados pela ETE 
2D e, se possível, 3D, a qual permite visualização única, de 
frente (“en face view”), da valva mitral, facilitando tanto o 
entendimento pelo ecocardiografista como sua comunicação 
com o intervencionista e, com isso, possibilitando melhores 
resultados, sobretudo nas lesões complexas.33 

A atuação decisiva do ecocardiografista intervencionista 
no MitraClip se faz presente desde o início do procedimento, 
na punção transeptal. O ETE define o melhor ponto para a 
punção, que deve estar distante cerca de 3,5 a 4,0 cm do 
plano do anel mitral ou, mais precisamente, do ponto pro-
vável de clipagem (na insuficiência secundária o ponto de 
clipagem fica dentro do ventrículo, abaixo do plano valvar). 
Após a punção e inserção do cateter bainha, o ETE guia o 
posicionamento do cateter de entrega do MitraClip dentro 
do átrio esquerdo e orienta os movimentos necessários 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2017;27(1):54–62



58

para o seu direcionamento à valva mitral. Nesta fase é 
nítido o benefício do ETE 3D, facilitando sobremaneira 
este posicionamento.34 

 Com o dispositivo posicionado sobre a valva, faz-se 
pequenos ajustes para que o cateter ultrapasse a valva com 
seus braços abertos, exatamente sobre o ponto central da 
lesão/jato, onde será aberto. Para esta definição, vale-se da 
utilização de planos ecocardiográficos ortogonais (plano 
comissural, previamente determinado, e a 90o deste). O 
ideal é que o eixo do cateter de entrega esteja no centro 
do refluxo em ambos os planos. Ao ultrapassar a valva, 
com frequência ocorre alguma torção do cateter. Os bra-
ços abertos devem ser reorientados a se posicionarem 
perpendicularmente à fenda. Este é o passo mais crítico 
deste longo procedimento e é fundamental confirmar o po-
sicionamento em ambos planos ortogonais e, se disponível, 
pela imagem 3D de frente, checando o eixo dos braços em 
relação à fenda valvar. Ajustes finos, com rotação horária 
ou anti-horária, permitem o posicionamento ideal e facili-
tam o passo seguinte, de captura simultânea de ambas as 
cúspides e fechamento do clipe.34 Antes da sua liberação 
definitiva, novamente checa-se com o ETE, em ambos 
os planos, o sucesso da clipagem e seu efeito no refluxo 
(Figura 1). Se a redução foi a esperada, libera-se o clipe 
e encerra-se o procedimento ou, caso haja refluxo ainda 
tratável, pode-se implantar um segundo clipe utilizando o 
primeiro como orientação. Caso a redução do refluxo se 
mostre incompleta ou inadequada, pode-se soltar o clipe 
e reposicioná-lo melhor.33 Em teoria, desde que realizada 
com cautela e destreza, pode-se repetir este processo até 
atingir o resultado esperado. Porém, aumenta-se o risco 
de iatrogenia, sobretudo em valvas mais fragilizadas, quer 
seja por rotura de cordas tendíneas ou mesmo por lesão 
da própria cúspide, o que, invariavelmente, leva a menor 
taxa de sucesso final. Antes de liberar o clipe, também é im-
portante checar o aumento do gradiente médio transvalvar 
decorrente da criação do duplo orifício. Gradientes de até 
5 mmHg são aceitáveis, acima de 7 mmHg contraindicam 
colocação de mais clipes e acima de 10 mmHg implicam 
em estenose significativa, impondo a retirada ou reposi-
cionamento do clipe. Via de regra, o gradiente médio deve 
ser checado antes da liberação de cada clipe e comparado 
com o valor pré-procedimento. 

Qualquer insuficiência com origem diferente nos segmen-
tos A2/P2, ou seja, no centro das cúspides, torna o procedi-
mento mais trabalhoso e sujeito a insucesso. Nestes casos, 

sobretudo se degenerativos, torna-se fundamental o perfeito 
entendimento da dinâmica do refluxo pelo ecocardiografista 
e a excelência da comunicação com o intervencionista, antes 
e durante cada passo do procedimento, para que se obtenha 
o melhor resultado.34 Como um cirurgião auxiliar, o ecocar-
diografista expõe a melhor visão da valva e do dispositivo, 
e certifica o melhor posicionamento do clipe. Complicações 
relacionadas com o procedimento são raras e prontamente 
identificadas pela ETE. Durante a punção transeptal e ma-
nipulação do dispositivo no interior do átrio esquerdo há 
o risco de rotura da cavidade, maximizado quando diante 
de cavidades atriais pouco dilatadas ou pela frialdade dos 
tecidos no paciente idoso. Complicações relacionadas a 
valva são menos infrequentes e podem determinar menor 
redução ou manutenção do refluxo. Podem ser decorrentes do 
posicionamento incorreto do clipe ou lesão direta na cúspide 
ou cordoalha, levando a novo refluxo. Desprendimento total 
do clipe é extremamente raro e não ocorreu em nenhum dos 
casos do estudo Everest II.32 Eventualmente, o que ocorre 
é o desprendimento em um dos lados, levando a resposta 
insatisfatória e necessidade de nova clipagem, mas sem 
necessidade de abordagem específica deste clipe.

Outras Técnicas de Correção da 
Insuficiência Valvar Mitral

Diversas outras técnicas de abordagem da valva mitral 
estão em desenvolvimento. Algumas focam na redução 
da dimensão do anel valvar – anuloplastia indireta ou 
direta, como o Carillon, o PS3 System, o AccuCinch, o 
Mitralign, o Cardioband, o QuantumCor e o ReCor, entre 
outros dispositivos e sistemas. Há outros que se utilizam 
do remodelamento do ventrículo esquerdo para diminuir 
o refluxo – iCoapsys, BACE – ou do reparo valvar, como o 
MitraClip – Percu-Pro, NeoChord.36 Mais incipiente mas não 
com menor número é a tentativa de implante de endoprótese 
em valva mitral nativa.

FECHAMENTO DE “LEAK” PERIPROTÉTICO
Até o surgimento das técnicas intervencionistas, qual-

quer situação de insuficiência periprotética que necessitas-
se intervenção tinha que ser abordada por nova cirurgia. 
Mais frequente em reoperações, esta situação impõe alto 
risco cirúrgico, quase proibitivo em alguns casos. Com a 
possibilidade de fechamento do “leak” periprotético por 
“plugs” oclusores, mesmo que parcial, a cirurgia pode ser 
adiada ou mesmo cancelada. A colocação destes oclusores 
pode ser feita por via percutânea – por punção transeptal 
e/ou por via retrógrada arterial, pelo cardiologista interven-
cionista – ou então por via apical do ventrículo esquerdo, 
habitualmente por um cirurgião cardíaco.35 

Critérios necessários para o procedimento incluem a 
ausência de processo infeccioso ativo, a extensão circunfe-
rencial menor que 1/3 do anel protético e a precisa definição 
do número de orifícios e suas dimensões, realizada pela TC 
ou pela ETE 2D ou 3D (preferencial). Para o sucesso deste 
procedimento é fundamental sua monitorização pela ETE 
3D. Somente por esta técnica é possível se obter imagem 
da prótese e da descontinuidade periprotética, por meio de 
uma visão de frente – “en face view” – e assegurar o correto 
posicionamento do fio guia e implante do “plug”. (Figura 2)37 

Figura 1. A – MitraClip bem posicionado entre as cúspides posterior 
(segmento P2) e anterior (segmento A2) em corte de via de saída 
do VE ao ETE 2D; B – Abertura “em oito”com dois orifícios (medial 
e lateral), observada pela vista frontal (“en face view”) ao ETE 3D.

A B

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2017;27(1):54–62



59

A IMPORTÂNCIA DA ECOCARDIOGRAFIA INTERVENCIONISTA NAS CARDIOPATIAS ESTRUTURAIS

Em geral, quando mais de um “plug” se faz necessário, 
o procedimento torna-se mais difícil, sendo necessário 
posicionamento de todos fios guias antes da liberação do 
primeiro “plug”. Em todo este processo, é fundamental a 
expertise tanto do cardiologista intervencionista como do 
ecocardiografista, sendo determinantes para seu sucesso.

ATRIOSSEPTOPLASTIA ATRIAL 
POR DISPOSITIVO OCLUSOR

Fechamento de Comunicação Interatrial
O fechamento da comunicação interatrial do tipo ostium 

secundum foi um dos primeiros procedimentos intervencio-
nistas em cardiopatia estrutural a se disseminar, se tornando 
opção terapêutica à cirurgia aberta. Critérios de exclusão são 
avaliados pela ETE, como dimensão da comunicação acima 
do limite das maiores próteses disponíveis e ausência ou 
mínima extensão em uma ou mais bordas musculares onde 
a prótese tem que se fixar. É importante definir as dimensões 
da comunicação e de suas bordas para o planejamento do 
tipo e tamanho da prótese a ser implantada.38 Para este fim, 
o ETE 3D tem a vantagem de construir a imagem frontal 
(“en face view”) do defeito, tanto visto do átrio direito como 
do esquerdo.39 Durante o procedimento, o ETE acompanha 
todos os passos até o correto posicionamento do dispositivo 
oclusor do septo atrial.

Fechamento de Forame Oval Patente
Embora a eficácia do fechamento do forame oval como 

prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) ainda seja 
controversa, o procedimento parece melhorar o prognóstico 
em situações específicas, como em pacientes com alto risco 
de trombose venosa e com AVCs recorrentes apesar da 
otimização terapêutica.40,41 

A definição do tipo de forame oval patente e eventual 
extensão do túnel realizada pelo ETE, assim como identifi-
cação de aneurisma septal associado, tem impacto decisi-
vo no resultado do procedimento. O acompanhamento do 
procedimento se faz com a ETE 2D, com pouco acréscimo 
de informação com o uso de ETE 3D. Complicações são 
raras e incluem trombose do dispositivo e sua embolização, 
fibrilação atrial e embolização aérea durante o procedimento. 
Lesões de estruturas adjacentes, como no fechamento do 
CIA, são mais raras devido à menor dimensão do dispositivo.

OCLUSÃO DE APÊNDICE 
ATRIAL ESQUERDO

A fibrilação atrial está altamente associada a fenômenos 
embólicos, sendo a principal localização do trombo o apêndice 
atrial esquerdo, o que impõe anticoagulação preventiva.42,43 
Como uma parcela considerável dos pacientes não tolera 
ou não atinge níveis terapêuticos adequados, a exclusão 
do apêndice mostra-se uma boa opção de tratamento. A 
plicatura cirúrgica é comumente realizada em pacientes 
submetidos a cirurgia valvar, porém não é habitualmente 
indicada como único procedimento cirúrgico. Diante disto, 
vários dispositivos de inserção percutânea tem sido testados 
visando a oclusão do apêndice. Atualmente, os mais utilizados 
em nosso meio são os dispositivos que ocluem o óstio do 
apêndice, como o “plug” de AMPLATZER e aqueles que 
realizam amputação do corpo, como o dispositivo Watchman. 
Em ambos procedimentos, a ETE é realizada previamente 
para excluir a presença de trombo e definir a viabilidade e 
programação do implante, com escolha da dimensão da 
prótese com base nas medidas obtidas – diâmetro do óstio 
e do colo (a 10 mm do óstio), no caso do AMPLATZER, e 
profundidade do apêndice e presença de mais de um lobo, no 
caso do Watchman, sempre em múltiplas projeções (0 o, 45 o, 
90 o e 135o). Durante o procedimento, a angiografia confirma 
as medidas estimadas e o ETE guia a punção transeptal e o 
posicionamento do cateter-bainha. Este deve estar alinhado 
com o eixo coaxial do local de implante (colo ou corpo) para 
que a liberação seja bem centralizada. A seguir, define-se a 
profundidade da liberação, para que a prótese não fique nem 
muito introduzida nem excessivamente exteriorizada. Neste 
procedimento, é frequente ter que reposicionar diversas 
vezes o dispositivo até que se consiga o posicionamento 
ideal, confirmado pela ausência de fluxo periprotético residual 
e, no caso do “plug”, completo selamento da parede atrial. 
Antes da liberação definitiva, observa-se a estabilidade e 
se não houve mobilização e migração do dispositivo. Em 
virtude da fragilidade da parede do apêndice, deve-se 
monitorar periodicamente a formação de derrame, sugestivo 
de lesão ou rotura da parede, presente em quase 5% dos 
procedimentos.44 Outros eventos, como embolia cerebral 
ou desprendimento do dispositivo, ocorrem em menos de 
1% dos casos.45 A disponibilidade de sonda esofágica 3D 
permite uma melhor compreensão da anatomia do apêndice 
e formato do óstio e colo, facilitando o dimensionamento 
correto do dispositivo, assim como agiliza diversos passos 
do procedimento (Figura 3).46 

Por serem estes dispositivos um corpo estranho que 
leva em média três meses para ser endotelizado, deve-se 
manter o paciente anticoagulado neste período e, se houver 

Figura 2. Visão frontal (“en face view”) a partir do átrio esquerdo, 
exclusiva do ETE 3D. Nota-se um “plug” liberado na porção posterior 
do “leak” e um fio guia passando pelo orifício (seta), para implante 
de outro “plug”. AAE: apêndice atrial esquerdo; BP: bioprótese mitral.

Plug

BP

AAE
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qualquer indício de evento embólico, repetir o ETE em busca 
de eventual trombo no dispositivo. O correto posicionamento e 
a ausência de trombo também pode ser confirmada pela TC. 

ENDOPRÓTESE (“STENT”) AÓRTICA
O tratamento corretivo das patologias da aorta que se 

localizam na sua porção torácica descendente sempre re-
presentou um desafio devido aos resultados insatisfatórios 
da abordagem cirúrgica convencional da aorta descendente, 
com alta taxa de morbimortalidade, maior que a conduta 
clínica conservadora, principalmente nos casos de dissecção 
aórtica.47 Durante anos, novos e diferentes métodos foram 
tentados na busca de um melhor prognóstico.48,49 No final do 
século passado, o desenvolvimento da técnica intervencio-
nista endovascular coincidiu com a evolução dos métodos 
de imagem, sobretudo da TC e da ETE. Ambas revelaram-se 
excelentes para a definição precisa dos aspectos anatômicos 
da lesão e melhor planejamento do procedimento, refletindo 
em menor dependência da avaliação angiográfica. Especi-
ficamente nos casos de dissecção aórtica, a ETE, além de 
acrescentar informações funcionais da dissecção da aorta 
– avaliação de orifícios comunicantes (de entrada e de saída) 
e da trombose (ausente, parcial ou total) e do fluxo na falsa luz 
(anterógrado ou retrógrado) – mostrou-se útil na monitorização 
do implante de endoprótese aórtica autoexpansível, com 
redução da quantidade de contraste angiográfico utilizado 
e identificação imediata do resultado e de complicações.50,51 

A monitorização pela ETE possibilita o acompanhamento 
simultâneo da liberação da endoprótese, da oclusão da 
lesão-alvo e formação imediata de contraste espontâneo. 
Permite, por meio das técnicas de Doppler colorido ou es-
pectral, definir se há fluxo residual à falsa luz ou ao aneurisma 
e sua intensidade, inferindo evolução para trombose total ou 
necessidade de endoprótese adicional. Da mesma forma, 
é possível reavaliar o implante no longo prazo, definir o tipo 
de “leak” e necessidade de reintervenção. Não é infrequente 
se detectar outros orifícios comunicantes, em geral sem 
importância clínica, ou presença de pequenos “leaks” logo 
após o implante. Outro aspecto importante avaliado pela ETE 
é a presença de obstrução parcial à verdadeira luz causada 
pela expansão da falsa luz e consequente baixo fluxo distal, 

que pode ocorrer mesmo após o implante da endoprótese, 
sobretudo quando ela não contempla a transição toracoab-
dominal, local mais frequente de compressão da luz.

Todas estas informações, além daquelas já obtidas 
pela TC, requerem apenas imagens 2D e um operador 
experimentado neste procedimento. A aquisição de 
imagens 3D acrescenta poucos benefícios, quer seja no 
diagnóstico ou no procedimento (Figura 4), apenas um 
melhor entendimento espacial da lesão aórtica, sobretudo 
nas dissecções, onde a falsa luz costuma ter progressão 
helicoidal e de difícil compreensão.

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS
A utilização da ecocardiografia para guiar procedimentos 

intervencionistas nas cardiopatias congênitas remete ao 
surgimento da técnica ecocardiográfica. De forma pontual 
e apenas em alguns centros, era utilizada sobretudo para 
guiar procedimentos que envolviam o septo atrial – como na 
atriosseptostomia por cateter-balão. Com o desenvolvimento 
da modalidade transesofágica, passou a ter papel em 
procedimentos de indivíduos que atingiam a fase adulta, 
cujo diâmetro do esôfago permitia introdução de sonda 
desenvolvida para indivíduos adultos, em geral acima de 
40 kg. Ganhou grande impulso com o desenvolvimento de 

Figura 3. A – Plug cardíaco de AMPLATZER bem posicionado no apêndice atrial esquerdo, ocluindo totalmente o óstio, ao ETE 2D; B – 
Imagem equivalente ao ETE 3D confirmando as informações obtidas; C – Visão frontal (“en face view”) do dispositivo, exclusiva do ETE 
3D, com selamento total do óstio do apêndice. 

Figura 4. A – Dissecção aórtica com orifício no ístmo, com fluxo 
da verdadeira para a falsa luz, ao Doppler colorido do ETE 2D; 
B – Reconstrução 3D mostrando dimensão e format do orifício 
comunicante.
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RESUMO
A estenose da artéria renal (EAR) é uma importante causa de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) secundária e disfunção renal. O principal mecanismo é por doença 
aterosclerótica unilateral ou bilateral. O diagnóstico precoce é importante para se evitar 
falência renal terminal e graves complicações cardiovasculares. O início de HAS precoce 
ou tardia, sopros abdominais, déficit renal sem causa aparente e HAS resistente são 
achados clínicos para se suspeitar de EAR, sendo necessários exames complementares 
como o Doppler colorido, angiotomografia ou ressonância nuclear magnética das artérias 
renais. A arteriografia renal é o padrão ouro para confirmação diagnóstica. O tratamento 
medicamentoso está indicado para os pacientes assintomáticos ou que mantêm controle 
clínico satisfatórios. A intervenção percutânea da artéria renal com uso de stents tem sido 
motivo de controvérsia, ficando restrita aos pacientes com perda progressiva da função 
renal e estenose bilateral, hipertensão arterial resistente ao tratamento medicamentoso, 
edema agudo de pulmão hipertensivo de repetição e disfunção de enxerto renal no caso 
de pacientes submetidos ao transplante renal.

Descritores: Doença renovascular; Estenose da artéria renal; Angioplastia renal.

ABSTRACT
Renal artery stenosis (RAS) is an important cause of secondary systemic hypertension and 

renal dysfunction. The main mechanism is unilateral or bilateral atherosclerotic disease. Early 
diagnosis is important to avoid terminal renal failure and severe cardiovascular complications. 
The onset of early or late secondary systemic hypertension, abdominal murmurs, renal failure 
without apparent cause, and resistant secondary systemic hypertension are clinical findings to 
suspect RAS, and complementary exams such as color Doppler, angiotomography or magnetic 
nuclear magnetic resonance imaging of the renal arteries are necessary. Renal arteriography 
is the gold standard for diagnostic confirmation. Drug treatment is indicated for patients who 
are asymptomatic or who maintain satisfactory clinical control. Percutaneous renal artery inter-
vention with stents has been controversial, being restricted to patients with progressive renal 
function loss and bilateral stenosis, drug-resistant hypertension, acute repetitive hypertensive 
pulmonary edema and renal graft dysfunction in patients submitted to kidney transplant.

Descriptors: Renovascular disease; Renal artery stenosis; Renal angioplasty.
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ABORDAGEM PERCUTÂNEA DAS 
DOENÇAS DA ARTÉRIA RENAL

PERCUTANEOUS APPROACH TO RENAL ARTERY DISEASE 

INTRODUÇÃO
A estenose da artéria renal (EAR) é uma das principais cau-

sas de HAS secundária (5%), sendo a principal potencialmente 
curável1. Dos pacientes que entram no programa de diálise, 6% 
possuem doença renovascular como doença de base2. Nos 
pacientes portadores de doença arterial coronariana, a EAR 
é encontrada em até 30% dos pacientes.3 Já em pacientes 
com doença arterial oclusiva periférica ou aneurisma de aorta 
abdominal, este número pode chegar a 40%.

ETIOPATOGENIA
A etiologia mais comum da EAR é a doença aterosclerótica 

responsável por até 90% dos achados, comprometendo 

o óstio e o terço proximal da artéria renal. Os indivíduos 
idosos que apresentam diabetes, dislipidemia, doença arterial 
coronariana ou hipertensão são os mais acometidos.1 A 
fibrodisplasia muscular é segunda causa de EAR, acometendo 
principalmente mulheres jovens. 

O mecanismo que desencadeia a hipertensão arterial 
a partir da redução do fluxo renal tem como consequência 
isquemia renal que leva ao aumento da ativação do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona ocasionando 
vasoconstricção, retenção renal de sódio, estresse oxidativo, 
inflamação, disfunção endotelial e efeitos no miocárdio (HVE, 
remodelamento, crescimento) tendo como via final o aumento 
da pressão (Figura 1).4
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A EAR aterosclerótica é uma importante causa de insu-
ficiência renal, de hipertensão refratária, angina instável e 
edema agudo pulmonar súbito. EAR unilateral cursa com 
hipertensão mediada por vasoconstricção e a EAR bilateral 
causa hipertensão provocada por sobrecarga de volume. 

A taxa de sobrevida cumulativa em dois anos para pa-
cientes após o diagnóstico de EAR é de 96% para aqueles 
com estenose unilateral, 74% para os com estenose bilateral, 
e 47% naqueles com doença bilateral com uma ou ambas 
as artérias renais ocluídas.5 A taxa de mortalidade também 
depende da gravidade da EAR: pacientes com ausência de 
estenose, estenose de 50-75%, 76-95% e maior que 95% 
possuem sobrevida em quatro anos de 90%, 70%, 68% e 
48%, respectivamente.6 A média de sobrevida para pacientes 
em diálise portadores de EAR aterosclerótica foi de 25 meses 
comparados a 133 meses para pacientes com doença dos 
rins policísticos. Portanto, o diagnóstico precoce da EAR é um 
objetivo importante para se evitar a insuficiência renal terminal.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Os indicadores clínicos da presença de EAR com hiperten-

são renovascular (HRV) e sua probabilidade diagnóstica são:
- Média probabilidade (5-15%): Hipertensão grave 

(PAD >120mmHg) ou resistente (PA >140x90 com 
03 ou mais medicações); Hipertensão recente abaixo 
dos 30 anos ou acima dos 50 anos; início súbito de 
hipertensão arterial; presença de sopros abdominais; 
assimetria de pulsos; doença arterial aterosclerótica; 
perda da função renal sem outras causas; insuficiência 
cardíaca congestiva inexplicada; hipocalemia; resposta 
pressórica exagerada aos inibidores da enzima de 
conversão (IECA).

- Alta probabilidade (25%): hipertensão grave ou resistente 
com insuficiência renal progressiva; hipertensão acele-
rada/maligna, elevação importante da creatinina (>30%) 
após introdução do IECA; edema agudo hipertensivo 
de repetição; assimetria de tamanho ou função renal. 

EXAMES COMPLEMENTARES
Dependendo da probabilidade clínica de EAR com HRV 

pode-se optar pelos diferentes métodos complementares.7

Doppler artérias renais (sensibilidade=84-91%, 
especificidade 62–97%) => Vantagens (baixo custo, sem 

contraste, avalia gravidade e local da estenose, bom para 
acompanhamento). Desvantagens (pacientes obesos, 
examinador dependente);

Cintilografia renal (Sensibilidade=92-94%; especificida-
de=75-90%) => Vantagens (visualiza assimetria morfológica 
e funcional, independente do examinador). Desvantagens 
(limitada com doença parenquimatosa associada);

 Angiotomografia (S=88%, E=90%) => Vantagens (boa 
resolução espacial, não superestima estenose, visualiza bem 
calcificações). Desvantagens (contraste e radiação ionizante);

Angiorressonância (S=95%, E=75-95%) => Vantagens 
(excelente valor preditivo negativo, sem contraste iodado). 
Desvantagens (ruim para estenoses distais).

A arteriografia renal é o método padrão-ouro para de-
monstração de EAR e seu significado anatômico. Pacientes 
com alta probabilidade de HRV por critérios clínicos e/ou 
alterações nos exames complementares não invasivos devem 
ser submetidos à arteriografia renal.8 A AHA/ACC recomenda 
que os pacientes com alta probalidade de EAR que já serão 
submetidos a um exame de cineangiocoronariografia deve 
realizar no mesmo momento a arteriografia renal.9 

A estenose significativa da artéria renal acima de 70% 
correlaciona-se com alterações hemodinâmicas, diminuição 
do fluxo sanguíneo renal e gradiente de pressão translesional,4 
sendo potencialmente indicativa de intervenção percutânea.10 

TRATAMENTO CLÍNICO
A maioria dos autores considera que o controle da pressão 

arterial, preservação da função renal e prevenção de edema 
agudo de pulmão sejam o objetivo principal a ser atingido 
com o tratamento dessa patologia. As drogas utilizadas são 
os anti-hipertensivos (IECA, bloqueadores de canais de cál-
cio), estatinas e antiagregantes plaquetários. O tratamento 
clínico se reserva aos pacientes que possuem um contro-
le inicial satisfatório da HAS e função renal. Em pacientes 
assintomáticos, sem repercussão clínica e hemodinâmica 
da EAR, ou que após o início da terapia médica ocorreu 
resposta satisfatória podem ser mantidos em tratamento 
clínico. Nesses casos não há superioridade da intervenção 
cirúrgica ou percutânea.11

TRATAMENTO INTERVENCIONISTA
A angioplastia com implante de stent é o tratamento de 

revascularização atual da EAR ateroscletóritca12. Os stents 
melhoram os resultados preditivos e hemodinâmicos na 
revascularização renal, e estudos sugerem que as taxas de 
reestenose são em geral muito baixas e ocorrem preferen-
cialmente em até um ano.13

O tratamento de pacientes com EAR e hipertensão, em 
princípio, inclui a correção da estenose (cirúrgica ou percutâ-
nea). A revascularização cirúrgica é recomendada em casos 
de anatomia desfavorável para a realização do procedimento 
percutâneo ou na presença de aneurismas da aorta concomi-
tante14. A decisão para intervenção deve ser individualizada, 
levando-se em consideração a anatomia, etiologia da estenose 
e condições clínicas associadas. Na tabela 1 são encontrados 
os critérios clínicos adotados pela American Heart Association 
para indicação de revascularização.

Nos portadores de fibrodisplasia a angioplastia isolada 
(sem o uso de stents) é o tratamento de escolha se a lesão Figura 1. Mecanismo fisiopatológico da HAS devido EAR.

EAR (↓fluxo renal)

Isquemia renal

↑ Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Vasoconstricção, retenção renal de Na, 
estresse oxidativo, disfunção endotelial, 
inflamação, efeitos no miocárdio (HVE)

HAS
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for localizada, obtendo-se uma melhora da hipertensão em 
90% dos casos.15

Em pacientes com EAR devido à aterosclerose, os resulta-
dos técnicos da angioplastia com implante de stent são reco-
nhecidamente superiores aos da angioplastia isolada, sobre-
tudo em lesões ostiais.16 O tratamento percutâneo demonstrou 
melhora da hipertensão em 69% dos pacientes e em torno de 
35% dos pacientes ocorreram melhora e estabilização da função 
renal numa metanálise publicada.16 Esta melhora significativa 
da pressão arterial sistólica e diastólica após a intervenção 
renal com implante de stent também foi observada em uma 
revisão sistemática com 25 estudos prospectivos.17 Devido ao 
diâmetro da artéria renal ter geralmente elevado calibre (acima 
de 4 mm) por conseguinte menor incidência de reestenose, 
não se faz necessário o uso de stents farmacológicos.

 Dois estudos randomizados publicados no New England 
Journal of Medicine compararam o tratamento clínico com a in-
tervenção percutânea. No estudo ASTRAL18 (Revascularization 
versus Medical Therapy for Renal-Artery Stenosis), publicado 
em 2009, 806 pacientes com EAR aterosclerótica associado 
à HAS e/ou doença renal crônica foram randomizados para 
tratamento intervencionista ou tratamento clínico otimizado, 
com um seguimento médio de 34 meses. Com relação ao 
desfecho primário os pacientes submetidos ao tratamento 
percutâneo demonstraram forte tendência à melhora da 
função renal em comparação ao tratamento clínico isolado 
(p=0,06). Entretanto, não houve diferença significativa entre 
os grupos com relação a pressão arterial sistólica, eventos 
cardiovasculares maiores e mortalidade. No estudo mais 
contemporâneo CORAL19 (Cardiovascular Outcomes with 
Renal Atherosclerotic Lesions), publicado em 2014, 947 
pacientes com EAR aterosclerótica associado à HAS e/ou 
doença renal crônica também foram randomizados para 
tratamento intervencionista com implante de stent associado 
ao tratamento clínico ou tratamento clínico isolado. Num 
acompanhamento médio de 43 meses, a taxa de eventos 
compostos primários foi semelhante entre os grupos (35,1% 
vs. 35,8% p= 0,58). No grupo intervenção com o uso de stent 
houve uma redução consistente e significantemente maior 
da pressão arterial sistólica (-2,3 mmHg, p= 0,03).

Ambos os estudos geraram muito debate e controvérsia 
devido às falhas metodológicas e a não seleção de pacientes 
de forma rigorosa. No ASTRAL 25% dos pacientes possuíam 
função renal normal e 40% quase normal e no CORAL 50% 
não possuíam insuficiência renal. Com relação ao grau de 
estenose da artéria renal, ambos os estudos também incluíram 
pacientes de forma liberal. No ASTRAL 41% dos pacientes 
possuíam EAR <70% e no CORAL em torno de 55% também 
apresentavam grau de obstrução inferior a 70%.

Diferentemente da EAR, a intervenção percutânea da 
estenose da artéria do rim transplantado (EART) é a terapia 
de escolha por apresentar resultados satisfatórios e poucas 

complicações,20 ressaltando-se que até o presente momento 
não há estudos randomizados neste cenário. A angiografia 
rotacional tridimensional (3D-RA) surge como uma ferramenta 
auxiliar que ajuda na avaliação do diâmetro do vaso, grau 
de estenose, assim como na escolha do tamanho do stent21 
(2 e 3). Em um estudo inicial feito em nosso serviço durante a 
intervenção neste subgrupo de pacientes, foi realizado medição 
da reserva de fluxo fracionada (FFR) antes e após a intervenção. 
O valor de cut-off considerado foi de 0,90, sugerindo uma 
ferramenta válida para avaliação de EAR intermediária.22

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estenose da artéria renal aterosclerótica é uma 

importante causa de HAS secundária e insuficiência renal. 

Tabela 1. Critérios clínicos indicativos de revascularização.

1 Hipertensão refratária, acelerada ou maligna (HAS com 
lesão em órgão alvo).

2 Preservação da função renal.

3 Edema agudo de pulmão de repetição ou angina instável 
com EAR significante.

Fonte: American Heart Association – AHA.

Figura 2. Angiografia rotacional tridimensional de paciente com 
estenose importante na artéria do rim transplantado.

Figura 3. Angiografia rotacional tridimensional pós-implante de stent 
na artéria do rim transplantado.
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O tratamento percutâneo é uma terapia segura e eficaz, 
que é preferível à cirurgia aberta. As melhores evidências 
mostram que o implante de stent na artéria renal pode 
melhorar a hipertensão arterial e melhorar ou estabilizar a 
função renal, adiando a necessidade de hemodiálise em 
pacientes apropriadamente selecionados ou seja naqueles 
que apresentam EAR importante (>70-80% e gradiente de 
pressão translesional) associado à perda progressiva da 
função renal, hipertensão arterial resistente ao tratamento 
medicamentoso com três fármacos ou edema agudo de 

pulmão hipertensivo de repetição ou pós transplante renal. 
O uso do FFR (assim como já acontece na artéria coronária) 
poderá ser uma ferramenta útil para indicação mais precisa 
da intervenção.
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