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2 BOLETIM EDUCATIVO SoLaCI 

EDITORIAL: Dr. Matías Sztejfman

Realmente é uma satisfação para a ProEducar poder 

entregar-lhes este Boletim Nº100, dedicado especial-

mente ao estado atual do tratamento percutâneo da 

estenose valvular aórtica severa na nossa querida 

América Latina. É por isso que os referentes desta 

prática na nossa região destacam, nesta edição, os 

aspectos mais importantes desta técnica.

Em primeira instância, o Dr. Fernando Cura faz uma 

exaustiva revisão da evidência proveniente das válvulas 

mais utilizadas nos nossos países, assim como também 

das indicações, aspectos sociais e financeiros. Depois 

finaliza com uma olhada ao futuro desta técnica.

A seguir, o Dr. Yigal Piña Reyna, nos destaca os pontos 

mais importantes do primeiro estudo que mostrou su-

perioridade em termos de Mortalidade desta inovado-

ra prática (TAVI) com relação à cirurgia convencional 

em populações de alto risco, o US CoreValve Pivote 

Trial em High Risk.

Na seção de Casos Clínicos, o Dr. Gabriel Maluen-

da nos apresenta um excelente caso realizado com 

prótese Sapien XT™ totalmente percutâneo e com 

sedação consciente, sem uso de anestesia geral. Além 

disso, o Dr. Maluenda destaca com especial ênfase 

a necessidade de mover-nos em direção a procedi-

mentos totalmente percutâneos, rápidos e simples 

tendo isso um impacto positivo na recuperação de 

nossos pacientes.

Na agora clássica seção de Passo a Passo do nosso 

boletim, o Dr. Dimytri Alexandre Siqueira nos descreve 

de forma exaustiva e sumamente amigável as sequên-

cias recomendadas para a realização de TAVI com 

as duas válvulas mais usadas no nosso continente. 

Além disso, disponibiliza alguns truques e segredos 

que realmente serão de muita utilidade.

Por último, na seção de Entrevista com o Especialista, o 

Dr. Mario Araya Hormazábal nos responde seu ponto 

de vista sobre tópicos polêmicos, mas muito atuais 

em TAVI, como o uso de ecografia transesofágica, o 

tipo de anestesia que deve ser utilizada, a revascula-

rização coronária prévia e a utilização sistemática de 

pré-dilatação valvar.

Espero que este segundo boletim especial sobre o 

tratamento percutâneo da estenose valvular aórtica 

seja de seu interesse e os ajude na prática diária, as-

sim como na difusão desta técnica na nossa querida 

América Latina.

Cordialmente,

Dr. Matías Sztejfman

EDITORIAL 
Edição Especial Doença Valvular Aortica

Dr. Matías Sztejfman
Sub Jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista 
Sanatorio Güemes e Sanatorio Finochietto, Buenos Aires, Argentina 
sztejfman@gmail.com

Prezados Colegas, 
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Introdução

A estenose aórtica é a valvulopatia mais freqüente 

na terceira idade afetando a 5% da população de 

mais de 75 anos(1). O tratamento cirúrgico tem sido 

a principal alternativa terapêutica para esta doença 

nas últimas décadas(2). No entanto, existe uma po-

pulação crescente de pacientes que não acessam 

este tratamento por ser considerado de alto risco ou 

por rejeitara alternativa cirúrgica(3). A meados da dé-

cada de 80, a valvuloplastia aórtica com balão foi 

introduzida na prática para aliviar a sintomatologia 

de pacientes com contraindicação para a cirurgia, 

mas foi observado que seus resultados clínicos eram 

modestos e pouco duradouros(4). Desde o primeiro 

implante valvular aórtico percutâneo em um modelo 

animal em 1992 por Andersen(3), seguido do primeiro 

implante em um ser humano, na França em 2002, 

pelo Dr. Cribier(4), houve um crescimento exponencial 

no desenvolvimento de novas técnicas e dispositivos 

que causaram um verdadeiro impacto em nossa prá-

tica diária, transformando-se em uma intervenção 

altamente aceita pelos pacientes e médicos em geral. 

No entanto, devemos compreender que o implante 

de válvula aórtica percutâneo representa um desa-

fio médico e intervencionista a partir da seleção do 

paciente apropriado mediante a avaliação clínica 

e funcional dos pacientes, a necessidade de contar 

com recursos tecnológicos e humanos para anali-

sar as imagens e a meticulosidade da intervenção. 

Além disso, este procedimento constitui um desafio 

paradoxal para a saúde pública, já que se trata de 

uma intervenção altamente cara aplicada a uma po-

pulação geralmente idosa e economicamente inati-

va. Neste mesmo número de Proeducar, contamos 

com uma descrição da técnica do implante valvular 

de forma sumamente detalhada, sendo meu objetivo 

compartilhar a evidência, as indicações atuais e o fu-

turo desta revolucionária intervenção. 

//
Dr. Fernando Cura
Director de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Argentina
fcura@icba.com.ar; www.icba.com.ar

Implante Valvular aórtico em pacientes 
de alto risco cirúrgico
o que diz a evidência? Para quem está 
indicado? Para onde vamos? 

ARTIGO DE REVISÃO
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o que aprendemos da evidência?

Atualmente, a informação científica mais robusta pro-

vém de estudos clínicos avaliando as duas válvulas, 

maiormente utilizadas no mundo: a válvula Edwards 

Sapien™ (Edwards Lifesciences, Irvine, CA) e a Core-

Valve™ (Medtronic, Minneapolis, MN). Existem diversas 

válvulas de segunda geração que foram aprovadas em 

muitos países cujos resultados iniciais são muito proe-

minentes por ter maior exatidão no sítio de implante, 

possibilidade de reposicionamento, sistemas de entre-

ga mais finos e designs que reduzem a fuga perivalvu-

lar. Entre estas está a nova geração de Edwards Sapien 

e Corevalve, Direct Flow™ (Direct Flow Medical, Santa 

Rosa, CA), Pórtico™ (St Jude), Lotus™ (Boston Scien-

tific), JenaValve™ e Symetis Acurate™. Os ensaios clí-

nicos demonstraram de forma contundente um incre-

mento da área valvular aórtico de 0,64 cm2 a 1,61 cm2 

com a Edwards Sapien e de 0,72 cm2 a 1,94 cm2 com 

a CoreValve, associando-se a uma 

redução do gradiente médio de 44 

mmHg a 11 mmHg e de 48 mmHg 

a 13 mmHg, respectivamente(5,6). 

O dado mais impactante é que os 

resultados ecográficos foram man-

tidos no seguimento após 5 anos. 

Isto foi traduzido em uma melhoria 

na classe funcional, redução da taxa 

de rehospitalização e da mortalida-

de cardiovascular. 

a. Mortalidade

Os ensaios clínicos realizados até 

o momento incluír am exclusiva-

mente pacientes considerados de elevado risco ou 

inoperáveis. No entanto, estamos assistindo uma 

tendência mundial de realizar esta intervenção em 

populações de menor risco basal demostrada por 

múltiplos registros multicêntricos(7).

O estudo PARTNER Cohorte B que incluiu pacientes 

não operáveis tem demonstrado, não apenas uma 

redução da rehospitalização, também uma marcada 

redução da mortalidade com respeito aos pacientes 

tratados medicamente (Figura 1). 

A pesar de o estudo PARTNER Cohorte A seleccio-

nar aleatoriamente a pacientes de alto risco cirúrgi-

co para implante percutáneo em comparação com 

cirurgia de substituição, demonstrou taxas de mor-

talidade após uma no similares (24,3% em compa-

ração com 26,8%, respectivamente), em a evolução 

ao longo do tempo (44,2% em comparação com 

Figura 1.
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44,8%, respectivamente, p 0,483); o estudo Core-

Valve USA evidenciou uma leve, mas significativa, 

redução na mortalidade neste grupo de pacientes 

tratados de forma percutânea (Figura 2).

Estes resultados somados a outros registros foram 

trasladados às guias de recomendações clínicas con-

siderando apropriada a substituição valvular aórtica 

percutánea em pacientes de risco cirúrgico proibitivo 

com expectativa de vida superior a 12 meses (Classe 

I, Nível de Evidência: B) e como uma alternativa ra-

zoáve lem pacientes de elevado risco cirúrgico (Clas-

se IIa, Nível de Evidência: B)(2). 

Estes resultados obtiveram maior aceitação desta in-

tervenção por parte dos financiadores tanto estatais 

como privados. No entanto, a mortalidade após 1 ou 

2 anos permanece consideravelmente elevada, desa-

fiando-nos a realizar maiores esforços na seleção de 

pacientes e descartar aqueles onde 

a intervenção poderia ser fútil por 

associar-se com outras patologias 

não cardiovasculares ameaçantes 

ou com fragilidade extrema.

a. acidente vascular cerebral 

O acidente vascular cerebral tem 

sido uma das preocupações mais 

temidas desde o começo desta 

prática, por suas consequências 

catastróficas na qualidade de vida 

e na sobrevida dos pacientes afe-

tados. A manipulação de cateteres 

de grande calibre a través do arco aórtico ateroma-

toso, a dilatação de válvulas severamente calcifica-

das, ou marcapasso de alta frequência, são algu-

mas das fontes emboligênicas mais reconhecidas. 

A maioria dos eventos ocorre durante a intervenção 

ou dentro dos primeiros dias. O uso do sistema de 

proteção cerebral Embrella Embolic Deflector™ (Ed-

wards Lifesciences, Irvine, CA) entre outros disposi-

tivos de proteção durante o implante valvular per-

cutâneo, está sendo avaliado em um ensaio clínico 

atualmente(8).

b. Insuficiência para-valvular residual

Dependendo da modalidade de imagens e o método 

para quantifica-la (quantitativo em comparação com 

semi-quantitativo), a prevalência de insuficiência val-

vular degrau trivial ou leve é do 40-67%, enquanto 

que somente um 7-20% demonstram insuficiência 

Figura 2.
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para-valvular de grau moderado ou severo(9). Os 

preditores de fuga paravalvular são a infraestimação 

do tamanho protésico com respeito ao tamaño do 

anel, implante baixo ou alto, e severa ou distribuição 

assimétrica do cálcio(10).

 c. anormalidades na condução eléctrica

O desenvolvimento de anormalidades da condução, 

especialmente o bloqueio do ramo esquerdo ocorre 

muito frequentemente após o implante valvular aór-

tico percutâneo. A incidência varia de acordo como 

tipo de válvula, sua localização com relação a via de 

saída do ventrículo esquerdo e as características ba-

sais do paciente. O surgimento de bloqueio do ramo 

esquerdo ocorre no 35-65% dos pacientes tratados 

com válvula auto-expansível Medtronic CoreValve™ 

e 3-30% de pacientes tratados com válvula balão-ex-

pansível Edwards SAPIEN o SAPIEN XT™(11). O estudo 

randomizado CHOICE demonstrou uma incidência 

de necessidade de implante de 

marcapassos maior com a válvula 

auto-expansível em comparação 

com balão-expansível (37,6% vs. 

17,3%, p=0.001).

d. Complicações vasculares

A complicação do acesso vascular 

é um dos problemas mais frequen-

tes durante o implante valvular 

ocorrendo em 15% dos pacientes. 

As punções arteriais ou venosas 

devem ser meticulosamente rea-

lizadas sob visão ecográfica ou 

fluoroscópica. A capacitação no uso de múltiplos 

acessos como também o uso de dispositivos de sutu-

ra percutânea é criticamente importante. O control e 

dos acessos deve ser exaustivo após o procedimento 

como fim de detectar e tratar precocemente qual-

quer complicação vascular.

e.aspectos financeiros e custo-eficiência

O avance tecnológico para resolver afecções cardio-

vasculares de forma menos invasiva está relacionado 

com um marcado incremento dos custos. A América 

Latina não está alheia à conjuntura econômica in-

ternacional. A principal limitação para expandir esta 

prática é o custo elevado que tem a válvula, con-

vertendo-se em impraticável em muitos pacientes. É 

nossa responsabilida de melhorar tanto os aspectos 

técnicos como a acessibilidade desta alternativa te-

rapêutica para a maioria dos pacientes adequada-

mente selecionados.

Figura 3.
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o que aprendemos da experiência?

O movimento do campo intervencionista estritamente 

vascular (coronário ou periférico) para um campo es-

trutural levou ao trabalho multidisciplinar transversal sa-

nitário transformando tanto a cirurgiões, intervencionis-

tas, anestesistas, clínicos e enfermeiros em uma equipe 

de trabalho. A conformação de equipes multidiscipli-

nar e sem andatória para desenvolver um programa 

valvular bem-sucedido e abordar pacientes de eleva-

da complexidade. Estas intervenções são altamente 

demandantes nas etapas de avaliação, intervençãoe 

seguimento próximo. Por tratar-se de populações su-

mamente frágeis, as complicações leves podem se 

transformar em problemas de grande envergadura. 

Quais são as indicações atuais?

A indicação inicial de pacientes com estenose aórtica 

severa inoperável foi se expandindo para novos ho-

rizontes. Os pacientes devem ter uma estenose aór-

tica degenerativa de grau severo, possuir um risco 

cirúrgico elevado ou contraindicação para a cirurgia 

e ter uma expectativa de vida maior a 12 meses(2). 

Os pacientes devem ser avaliados por uma equipe 

cardiovascular multidisciplinar. Devem ser levadas 

em conta as suas características clínicas, funcionais, 

fragilidade tanto como as características anatômicas 

para analisar a factibilidade do implante valvular. 

Existem outras condições que podem não estar con-

templadas nos scores de risco como o STS (Society of 

Thoracic Surgery) ou o EuroSCORE que também in-

fluenciam o risco cirúrgico como a aorta em porcela-

na, radiação torácica ou história de cirurgia de tórax 

prévias. Deve- realizar um equilíbrio muito delicado 

entre uma indicação médica adequada eo desejo do 

paciente.

As indicações convencionais tem se expandido ao tra-

tamento de válvulas biológicas degeneradas (valve-in-

valve), casos selecionados de estenose aórtica bicús-

pide, insuficiência valvular aórtica pura, e a pacientes 

com estenose aórtica com baixo fluxo-baixo gradiente.

Somente podemos sonhar coma intervenção em po-

pulações de moderado a menor risco quando atin-

girmos a mesma eficiência em diminuir o gradiente 

transvalvular aórticos em eixar insuficiência valvular, 

demostrando a durabilidade no longo prazo, quan-

do ataxa de acidente vascular cerebral seja suficien-

temente baixa e a necessidade de marcapassos seja 

similar à cirurgia.

Conclusões

A substituição de válvula aórtica percutânea cons-

tituiu uma verdadeira revolução no campo da car-

diologia intervencionista melhorando a qualidade 

de vida e diminuindo a mortalidade destes pacien-

tes. Também produziu uma mudança rotunda nos 

esquemas de tratamento da doença cardiovascular, 

levando-nos à interação transversal multidisciplinar. 

Estes pacientes representam um verdadeiro desa-
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Conflito de interesse: Nenhum

fio para a equipe interveniente desde a avaliação, 

intervenção e tratamento ao longo do tempo. O 

desenvolvimento tecnológico combinado coma cria-

tividade dos médicos intervencionistas criou uma 

sinergia para potenciar esta alternativa terapêutica 

de forma mais eficaz e segura para um subgrupo de 

pacientes com estenose aórtica severa.
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O estudo CoreValve™ US Pivotal Trial High Risk Stu-

dy (CUSPT-HR)(1) foi um ensaio clínico controlado e 

randomizado que comparou a não-inferioridade e 

superioridade da prótese aórtica percutânea Core-

Valve™ com a substituição valvular aórtica cirúrgica 

em pacientes com alto risco de morte em cirurgia. 

Incluiu 795 pacientes, de 45 centros nos E.U.A, com 

uma média de idade de 83 anos, STS PROM 7.4% e 

Euroscore-L 18%. Iniciou recrutamento 4 anos após 

o estudo PARTNER A(2) (2007 e 2011, respectivamen-

te), que demonstrou a não-inferioridade do dispo-

sitivo Edwards em comparação com cirurgia. Em 

CUSPT-Hrl a seleção de pacientes considerou 

múltiplos índices de comorbidade, incapacidade 

e fragilidade, a MSCT definiu a compatibilidade 

anatômica e o tamanho da prótese, o perfil do 

sistema de liberação foi menor (18 Fr) e em 28% 

dos pacientes o acesso foi diferente ao femo-

ral. Os resultados refletem as melhoras ocorridas 

no período de tempo entre ambos os estudos. TAVI 

demonstrou em comparação com cirurgia uma di-

minuição significativa na mortalidade por qualquer 

causa (14,2% vs 19,1%, p<0.001 para não inferio-

ridade e p=0-04 para superioridade) e, em exa-

mes exploratórios, não-inferioridade do composto 

de “eventos cardíacos adversos maiores/EVC”, com 

menor incidência de EVC como ponto isolado. A in-

suficiência aórtica (IAo) residual moderada a grave 

foi baixa e no final do seguimento o grau de IAo im-

portante diminuiu significativamente, passando a re-

gurgitação mínima/trivial de 57,9% no primeiro mês 

a 68,1% aos 12 meses. As complicações vasculares 

predominaram no grupo de TAVI, e em cirurgia as 

hemorrágicas e a fibrilação auricular. 

Estudo CoreValve US Pivotal Trial em alto 
risco 
o que mudou com respeito a estudos anteriores para atingir, 
pela primeira vez, uma diminuição da mortalidade em 
comparação com a cirurgia?

Transcatheter Aortic-Valve Replacement with a Self-Expanding Prosthesis (U.S. Pivotal 
Trial CoreValve in High Risk Patients).
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Dr. Yigal Piña reyna
Médico Adjunto del Departamento de Cardiología Intervencionista
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México
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Em CUSPT-HR foi demons-

trada uma sobrevida maior 

com TAVI-CoreValve após 

um ano e uma taxa de 

MACCE, em especial de 

EVC, não maior à reporta-

da em cirurgia.

Perspectiva: as descober-

tas do estudo CUSPT-HR 

devem ser utilizadas pelo 

HeartTeam e o paciente 

para decidir entre TAVI ou 

cirurgia, e inclusive para 

selecionar entre os disposi-

tivos existentes, na medida em que reflete o estado 

da técnica do procedimento TAVI e seus resultados 

não foram obtidos nem replicados, até o momento, 

por nenhuma outra prótese percutânea em estudos 

clínicos aleatorizados.

 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA
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Paciente de 91 anos de idade, sexo 

masculino, portador de múltiplas 

comorbidades e estenose aórtica 

conhecida se apresentou com disp-

neia progressiva aos esforços sendo 

admitido em classe funcional 3. 

Suas comorbidades incluem doença 

pulmonar obstrutiva moderada 

(VEF1 1,1L), paralisia diafragmática 

direita, polineurite múltipla idiopáti-

ca, insuficiência renal crônica (taxa 

de filtração glomerular estimada 

em 30 ml/Kg/min) e FA paroxística 

em terapia anticoagulante oral. STS 

score 12,5% e EuroScore logístico 

46,6%, de mortalidade periopera-

tória para ambos.

O ecocardiograma demonstrou 

ventrículo esquerdo hipertrófico com 

função sistólica global conservada 

(fração de ejecão de 72%), gradiente 

médio transaórtica de 67 mm Hg 

com um velocidade do jato aórtico 

de 5,1 m/seg (Figura 1), estimando-

se uma área valvular aórtica em 1 

cm2 consistente com estenose aórtica 

tricúspide severa, com pressão de 

arterial pulmonar de 70 mm Hg.

A coronariografia demonstrou 

doença coronária severa na ar-

téria descendente anterior média 

e de grande ramo marginal da 

circunflexa, realizando-se PTCA 

de ambas as lesões com implante 

de 2 stents farmacológicos no 

mesmo procedimento (Figura 2). 

O cateterismo cardíaco direito/

esquerdo confirmou hipertensão 

pulmonar severa (65 mm Hg) e 

gradiente transaórtico médio de 60 

mm Hg com área valvular aórtica 

de 0.9 cm2.

TaVI Com SaPIEN XT Sob Sedação Consciente

//
autores: Dr. Gabriel Maluenda, Dr. Mario araya y Dr. Michael Howard
Departamento de Cardiología
Clínica Alemana, Santiago, Chile

CASO CLINICO

 

Figura 1: Velocidade do jato transaórtico obtido por Doppler transto-
rácico
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A tomografía e a angiografia 

demonstraram excelentes acessos 

ilíacos (Figura 3) sendo que a to-

mografia cardíaca confirmou vál-

vula aórtica tricúspide severamente 

calcificada com dimensões de anel 

aórtico de 23x29 mm e área 500 

mm2 (Figura 4). Incidentalmente 

tomografia demonstrou presença 

de divertículo de grande tamaño no 

terço médio de esôfago (Figura 5).

Após discussão do caso em reunião 

de heart team, foi decidida a reali-

zação deTAVI por via transfemural 

sob sedação consciente, devido ao 

risco de intubação associado com 

a patologia pulmonar e como ob-

jetivo de evitar introdução de sonda 

de ecocardiografia transesofágica 

pelo divertículo descrito. Dois dias 

após a angioplastia, o paciente foi 

submetido a implante bem sucedido 

de prótese Sapien XT™ de 26 mm 

via transfemural direita de maneira 

percutânea, compré-fechamento 

empregando 2 Prolides™ (Abbott 

Vascular) e técnica de crossover 

(Figura 6), sob sedação consciente 

com combinação de tranquilizantes 

maiores e opioides endovenosos de 

curta ação sob guía fluoroscópica/

angiográfica (Figura 7). Duração de 

procedimento de 60 min e volume 

total de 90 cc de contraste.

O paciente teve alta 2 diasapós o 

procedimento, deambulando, sem 

nenhuma deterioração da função 

renal, em excelentes condições 

gerais em processo de reabilitação 

cardiovascular.

CASO CLINICO

 

Figura 2: Coronariografia e angioplastia 
prévia ao procedimento TaVI
Lesão severa (90%) no terço médio de arté-
ria descendente anterior (A) e resultado após 
implante de stent farmacológico Ultimaster™ 
(Terumo) de 2.75x9 mm (B). Lesão crítica (99%) 
de primeiro ramo marginal de artéria circunflexa 
(C) e resultado após implante de stent farmaco-
lógico Ultimaster™ de 2.75x12 mm (D).

Figura 3: angiotomografia: 
reconstrução 3D de sistema 
iliofemoral
Artérias ilíacas de amplos diâmetros, 
com pouca tortuosidade e calcifi-
cação leve de ilíacas comuns. Figura 4: angiotomografia cardía-

ca em fase sistólica
Dimensões de anel aórtico (A). Raiz 
aórtica mostra 3 seios de Valsalva 
amplos e simétricos, com véus seve-
ramente calcificados (B)
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Comentário. 

O presente caso de TAVI percutáneo é o primeiro no 

nosso centro a ser realizado sob sedação consciente, 

em primeira instância, devido à comorbidades do 

paciente. A técnica oferece muitas vantagens: especial-

mente, promove uma rápida recuperação do paciente, 

ainda em presença de múltiplas comorbidades como 

no caso recém-exposto. 

Nosso grupo apoia a ideia de mudar para esta técni-

ca uma vez que tiver sido superada a curva inicial de 

aprendizagem.

 

Figura 5: Descoberta incidental 
em tomografia torácica. 
Visão em corte coronal mostra gran-
de divertículo esofágico

Figura 6: angiografia e aspecto de sítios de punção femorais após 
implante
Controle angiográfico após fechamento percutâneo de artéria femoral comum 
esquerda (A). Observa-se guia de 0,018’’ de proteção contralateral com técnica de 
crossover (A). Á direita da fotografia, acesso principal correspondente a femoral es-
querda após a retirada de introdutor eSheath™ de 18F e fechamento percutâneo (B).

Figura 7: angiografia antes e depois do 
implante valvular percutâneo
Angiografia prévia ao implante valvular identifica 
os 3 seios de Valsalva desprojetados e alinha-
dos definindo posição de implante (A). Controle 
angiográfico após implante de prótese Sapien 
XT™ de 26 mm que mostra excelente posição de 
dispositivo, permeabilidade de coronárias e fuga 
periprotésica leve (B).

Conflito de interesse: Proctor para Edwards Lifesciences, Irvine, Ca

referências Bibliográficas
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O implante por cateter de prótese valvar aórtica (do 

inglês TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation) 

constitui o tratamento de opção para os pacientes com 

estenose aórtica importante considerados inoperáveis 

(classe I, com nível de evidência B), e representa uma 

estratégia terapêutica alternativa à cirurgia naqueles 

indivíduos com alto risco cirúrgico (classe IIa, nível de 

evidência B)(1,2). De todos os aspectos relacionados ao 

sucesso do procedimento - e que incluem a adequada 

seleção de pacientes pelo heart team e os cuidados 

pós-implante; o rigor técnico na execução de todas 

as etapas do procedimento é imprescindível. Uma 

vez que os pacientes candidatos ao TAVI são de alto 

risco por definição, é essencial que o implante seja 

o mais rápido e o menos invasivo quanto possível. 

Nesta seção, abordaremos as etapas fundamentais 

do implante percutâneo do sistema auto-expansível 

CoreValve® (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA) 

e da prótese balão-expansível Edwards-SAPIEN XT® 

(Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) –atualmente as 

duas biopróteses mais utilizadas em nosso meio.

 

aSPECToS TÉCNICoS CoMUNS

Abaixo são descritas as etapas gerais e comuns do 

implante das próteses CoreValve® e Sapien-XT® pela 

via femoral (Tabela 1). Nos casos de doença arterial 

periférica grave com calcificação, obstrução e/ou 

diâmetros reduzidos de ilíacas e femorais, deve-se 

optar pela utilização de outras vias de acesso, como 

os acessos cirúrgicos transapical, transaórtico ou trans-

subclávia. A descrição destas técnicas alternativas foge 

ao escopo desta revisão. 

Implante Percutâneo das Próteses CoreValve®
e Sapien XT® 
//
Dr. Dimytri alexandre Siqueira
Chefe da Seção Médica de Intervenção em Valvopatias Adquiridas - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
Cardiologista Intervencionista – Hospital do Coração – HCOr
São Paulo – Brasil

Passo-a-passo do implante de prótese aórtica 
por via femoral

Implante de MP provisório (jugular ou femoral)•	
Acesso femoral contralateral•	
Punção arterial guiada por fluoroscopia no acesso ipsilateral •	
Pre-closure com 2 dispositivos de reparo vascular Proglide•	
Posicionamento de guia stiff em aorta descendente•	
Avanço e posicionamento do introdutor 16-19F•	
Cruzamento da válvula aórtica•	
Guia 0,035” longo no VE•	
Posicionamento de cateter pigtail no VE para medidas •	
hemodinâmicas
Avanço e posicionamento de guia rígido no VE em projeção OAD•	
Valvuloplastia aórtica com balão (opcional)•	
Implante de próteses SAPIEN XT ou CoreValve•	
Posicionamento de pigtail no VE para aferição do resultado •	
hemodinâmico
Angiografias de controle (prótese e acesso femoral)•	

Tabela 1- Etapas do procedimento de implante por 
cateter de bioprótese aórtica por via femoral. MP= 
Marcapasso VE=ventrículo esquerdo. oaD=oblíqua 
anterior direita
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PASSO A PASSO
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. Preparo do paciente

Todos os pacientes são pré-tratados com aspirina 100 

mg e Clopidogrel 300 mg no dia anterior ao implante. 

Em indivíduos com disfunção renal, hidratação venosa 

deve ser iniciada 12 horas antes do procedimento. 

Visando ainda a prevenção de nefropatía induzida por 

contraste, as angiografias requeridas para o implante 

das próteses são realizadas com contraste de baixa 

osmolaridade, com diluição de 50%. 

. anestesia

O TAVI pode ser realizado sob anestesia geral ou por 

meio de anestesia local com sedação consciente. As 

condições clínicas e as comorbidades apresentadas 

pelo paciente, a necessidade do ecocardiograma 

transesofágico (ETE) e a experiência do serviço são 

fatores que influenciam na escolha do tipo de anestesia 

a ser implementada. 

. acessos venoso e arteriais 

O acesso venoso para o posicionamento do marca-

passo provisório (MP) – requerido para a estimulação 

cardíaca rápida - é obtido por punção da veia femoral 

para a prótese SAPIEN XT®. Com a prótese Core-

valve®, opta-se pelo acesso jugular; desta forma, o 

MP pode ser mantido por 2-3 dias sem prejuízo na 

mobilidade do paciente. Após a impactação de cabo 

de MP5F com balão distal no ventrículo direito em pro-

jeção oblíqua anterior direita (OAD 30o), avaliamos 

o seu posicionamento em incidência oblíqua anterior 

esquerda (OAE): o eletrodo deve estar direcionado 

para o septo interventricular, a fim de se minimizar 

o risco de perfuração cavitária e tamponamento 

pericárdico. 

Para a obtenção dos acessos arteriais, punciona-se 

inicialmente a artéria femoral contralateral. Visando 

a prevenção de complicações vasculares, o acesso 

vascular ipsilateral (que será utilizado para o implante 

da prótese) é obtido por técnica apurada, com punção 

da parede anterior da artéria femoral comum, sempre 

guiada por injeção contralateral através de cateter 

pig-tail, mamária ou JR. Técnicas alternativas incluem 

o uso de kits de micropunção ou ainda a punção 

guiada por ultra-som vascular. Após a aquisição do 

acesso vascular ipsilateral, realiza-se o pre-closure 

com 2 sistemas de reparo vascular Perclose ProGlide 

Suture-Mediated Closure System (Abbott Laboratories, 

Abbott Park, IL, USA) ou com o dispositivo Prostar XL 

Percutaneous Vascular Surgical System (Abbott Labo-

ratories, Abbott Park, IL, USA)(3).

. Posicionamento do introdutor de maior calibre

A introdução e o posicionamento dos introdutores 16-

20 F são realizados sobfluoroscopia, com o suporte 

oferecido porfios-guia Amplatz Extra-Stiff THSCF® 

(Cook Medical Inc.) ou Super-Stiff® (Boston Scientific, 

Natick, MA, USA). Em artérias tortuosas e calcificadas, 

pode ser necessário o uso de guias Lunderquist® 

(Cook Medical Inc.) ou back-up Meier® (Boston 

Scientifi, Natick, MA, USA). 

. anticoagulação

Após a obtenção dos acessos vasculares, a anticoa-

gulação é realizada com heparina não-fracionada 

(dose de 80-100 UI/kg, objetivando-se tempo de 

coagulação ativado (TCA) entre 250-300 segundos) 

ou bivalirrudina.
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. Definição da projeção angiográfica para o implante

Aaortografia inicial é obtida através do cateter pig-

tailda artéria contralateral, posicionado no seio de 

Valsalva não-coronariano. Idealmente, busca-se a 

projeção na qual os 3 folhetos aórticos estejam alin-

hados em um mesmo plano – o que garantirá oposi-

cionamento mais acurado da prótese. A escolha da 

melhor projeçãopode ser simplificada por programas 

de aquisição rotacional com reconstrução tomográ-

fica de imagens, como DynaCT AorticValveGuide 

(Siemens AG, Munich, Germany) e Heart Navigator 

(Philips, Eindhoven,Netherlands). Estes programas 

guardam boa correlação com a projeção sugerida 

pela angiotomografia, reduzindo-se a quantidade de 

contraste administrada. Na ausência destes programas 

e das informações da angiotomografia, utilizamos a 

“regra da cúspide direita”, na qual a obtenção da 

angulação ideal é orientada pela posição inicial do 

seio de Valsalva direito4.

. Cruzamento da valva aórtica, aferição do gra-

diente transvalvar e posicionamento de guia 

rígido 

Utiliza-se preferencialmente os cateteres diagnósticos 

Amplatz(AL) 1 ou 2 e guia-reto teflonado 0.035” 

direcionado para o orifício valvar. Após o cruzamen-

to, troca-se o guia-reto por guia-J 0.035” de 260 

cm, posicionando-se a seguir outro cateter pig-tail 

na cavidade ventricular esquerda. Após o registro 

simultâneo as pressões de aorta (Ao) e do ventrículo 

esquerdo (VE), obtém-se o gradiente VE-Ao. As pres-

sões diastólicas iniciais de Ao e do VE servirão como 

parâmetros para se avaliar a severidade funcional de 

potencial refluxo paraprotético. 

Após a medida do gradiente transvalvar, introduz-se 

pelo cateter pig-tail o guia rígido Amplatz Extra-Stiff 

THSCF®ou Super-Stiff®, com ponta flexível de 1-3 

cm. O guia deve ser pré-moldado, adquirindo con-

formação que permita adequada acomodação na 

ponta do VE. Tal manobra é realizada em OAD 30o, 

que permite a melhor visualização da posição tomada 

pelo guia rígido.

. Pré-dilatação da valva nativa

A pré-dilatação da valva aórtica é realizada utilizan-

do-se balão de diâmetro subdimensionado para o 

anel valvar. Mediante a estimulação do MP a uma 

frequência de 180–200 bpm, obtém-sequeda da 

pressão sistólica a níveis de 50 mmHg, procedendo-se 

à insuflação do balão. Usualmente a valvoplastia não 

necessita ser repetida. Nos casos de baixa emergência 

das artérias coronárias (<12 mm do anel), a ocorrên-

cia de obstrução coronária pode ser antecipada ao 

se observar o comportamento dos folhetos aórticos 

durante a valvuloplastia: durante a insuflação com 

balão, a angiografia em OAE permite a avaliação se 

há ou não fluxo coronário no tronco de coronária e 

na coronária direita (figuras 1A e 1B). 

Por medida de segurança, a pré-dilatação só é 

realizada após a confirmação de que a prótese já 

encontra-se pronta para sua inserção e implante. 

Assim, caso ocorra refluxo aórtico com compro-

metimento hemodinâmico, menor será o intervalo 

decorrido para o implante da prótese e a resolução 

do quadro. Atualmente, muitos centros realizam o 

implante “direto” (ou seja, sem a pré-dilatação) das 

próteses CoreValve® e Sapien-XT®, simplificandoo 

procedimento e potencialmente prevenindo com-
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Fármaco

Tabela 2: recomendações para a escolha do tamanho da 
prótese, conforme as medidas do anel valvar obtidas pelo 
ecocardiograma transesofágico e pela angiotomografia 

Diâmetro, mm 
(ETE)

18-22
21-25
24-27
18–20
20–23
23–27
26–29

ETE=ecocardiograma transesofágico. AngioTC=angiotomografía

Área, mm2 
(AngioTC)

330-410
400-520
520-660

254,5–314,2
314,2–415,5
415,5–572,6
530,9–660,5

-

BSapien XT 23 mm
Sapien XT 26 mm
Sapien XT 29 mm
CoreValve 23 mm
CoreValve 26 mm
CoreValve 29 mm
CoreValve 31 mm

Perímetro, mm 
(AngioTC)

_
_

56,5–62,8
62,8–72,3
72,3–84,8
81,7–91,1
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plicações como acidente vascular 

cerebral, distúrbios de condução e 

refluxo aórtico severo(5).

 

aSPECToS ESPECÍFICoS Do 

IMPLaNTE DaS PrÓTESES Co-

rEVaLVE E SaPIEN –XT

A escolha do tamanho da prótese 

a ser implantada requer a medida 

acurada das dimensões do anel val-

var aórtico. Idealmente, as próteses 

CoreValve® e Sapien XT® devem 

apresentar dimensões um pouco 

maiores do que o anel valvar para a 

sua perfeita ancoragem e aposição. 

A escolha de uma prótese menor do que o anel pode 

resultar em refluxo paravalvar ou embolização; por 

outro lado, existe risco de ruptura ou dissecção aórtica 

do complexo aórtico ao se utilizar prótese muito maior 

do que o indicado. Frequentemente não-circular, a de-

terminação da área ou perímetro do anel valvar aórtico 

por método tridimensional (como a angiotomografia 

ou ecocardiograma 3D) é mais valiosa para a escolha 

da prótese (Tabela 2), reduzindo-se a ocorrência de 

refluxo paravalvar6 e de outras complicações. 

a) CoreValve®

No sistema de liberação da CoreValve®, tanto a sua 

plataforma metálica de nitinol como os seus folhetos 

estão inicialmente contraídos no interior de uma bain-

ha plástica; a tração da bainha através de dispositivo 

rotacional permitirá a liberação da prótese, idealmente 

a 4-6 mm abaixo do anel valvar. A flexibilidade do 

sistema de liberação permite que se navegue pelas 

porções transversa e ascendente da aorta, cruzando-

se a válvula nativa sem resistência. Neste instante, 

partindo-se da projeção angiográfica inicial (na qual 

os 3 folhetos valvares encontram-se em um mesmo 

plano), pequeno ajuste da projeção angiográfica é 

requerido para que o anel radiopaco presente na 

extremidade distal da bainha assuma uma posição 

perpendicular ao anel valvar: assim, o alinhamento 

das margens mais distais da prótese propicia o seu 

posicionamento mais preciso. 
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Figura 1: Realização de aortografia durante a valvoplastia com balão (1A), 
objetivando antecipar o risco de obstrução coronária durante o implante 
transcateter de bioprótese aórtica. Observa-se perfusão da coronária es-
querda durante a manobra (seta, 1B) 

Fármaco

Tabela 2: recomendações para a escolha do tamanho da 
prótese, conforme as medidas do anel valvar obtidas pelo 
ecocardiograma transesofágico e pela angiotomografia 

Diâmetro, mm 
(ETE)

18-22
21-25
24-27
18–20
20–23
23–27
26–29

ETE=ecocardiograma transesofágico. AngioTC=angiotomografía

Área, mm2 
(AngioTC)

330-410
400-520
520-660

254,5–314,2
314,2–415,5
415,5–572,6
530,9–660,5

-

BSapien XT 23 mm
Sapien XT 26 mm
Sapien XT 29 mm
CoreValve 23 mm
CoreValve 26 mm
CoreValve 29 mm
CoreValve 31 mm

Perímetro, mm 
(AngioTC)

_
_

56,5–62,8
62,8–72,3
72,3–84,8
81,7–91,1
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PASSO A PASSO 

A liberação da prótese CoreValve® deve ser lenta e 

gradual, minimizando-se as forças de fricção sobre 

o sistema e a necessidade de movimentos mais brus-

cos para se corrigir imprecisões no posicionamento. 

Dentro da bainha, a estrutura metálica da prótese é 

delimitada por marcas radiopacas a cada 4 mm, que 

devem ser utilizadas como referências (figura 2A). 

Didaticamente, o processo de retração da bainha 

pode ser dividido em 4 etapas: 

1) inicialmente, a prótese é posicionada de forma que 

a segunda marca radiopaca esteja no mesmo nível da 

extremidade do pigtail (figura 2B). Sob fluoroscopia, 

promove-se a rotação horária do dispositivo de libe-

ração até que o anel radiopaco da bainha atinja o 

mesmo nível da segunda marca radiopaca da prótese, 

sendo confirmada pela angiografia. 

2) Continua-se lentamente a rotação horária do dis-

positivo, até que se observe a abertura de 40-50% da 

porção ventricular da prótese; neste momento, deve-se 

reavaliar a sua posição (figura 2C). 

3) A rotação continuada permitirá a seguir o contato 

total da porção ventricular da prótese com o anel 

valvar; nova angiografia pode ser realizada neste 

momento. A partir deste contato, a liberação deverá 

ser menos lenta, devido a frequente ocorrência de 

 

Figura 1:
 Realização de aortografia durante a 
valvoplastia com balão (1A), objeti-
vando antecipar o risco de obstrução 
coronária durante o implante transca-
teter de bioprótese aórtica. Observa-
se perfusão da coronária esquerda 
durante a manobra (seta, 1B) 

Figura 2:
Etapas do implante percutâneo de prótese aórtica auto-expansível Corevalve®. A) Anel radiopaco da bainha (seta amarela) 
e marcas radiopacas da prótese a cada 4 mm (setas vermelhas). B, C e D) Liberação lenta e gradual da prótese, controlada 
por angiografias sequenciais. E) Resultado angiográfico final demonstrando bom posicionamento e ausência de refluxo valvar.
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PASSO A PASSO 

hipotensão. Ao liberarmos cerca de ¾ da prótese, seus 

folhetos estarão livres e em funcionamento, ocorrendo 

o restabelecimento hemodinâmico. Realiza-se nova 

angiografia (figura 2D) e caso necessário, pode-se 

tracionar a prótese;

4) a continuada rotação permitirá a liberação total da 

prótese. Cuidadosamente, o sistema de liberação deve 

ser tracionado e a extremidade distal recapturada pela 

bainha na aorta descendente.

B) Sapien-XT®

O balão de insuflação do sistema de liberação 

NovaFlex® (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA)

encontra-se em posição distal ao local de crimpagem 

da prótese Sapien XT: por conseguinte, faz-se neces-

sário o alinhamento do balão à prótese. Este ajuste é 

realizado na aorta descendente, imediatamente após 

a exteriorizaçãodo sistema pelo introdutor calibroso 

(figuras 3A e 3B). Uma vez ajustado na porção des-

cendente, o sistema de liberação é simultaneamente 

fletido e avançado pela aorta transversa e ascendente 

(figura 3C), cruzando-se a seguir a valva estenótica. A 

bainha do sistema de liberação é então tracionada, e 

posiciona-se a prótese por meio da angiografia e pelas 

referências determinadas pelo pig-tail contralateral e 

pela calcificação do anel; o ETE pode auxiliar no po-

sicionamento. Idealmente, a prótese deve localizar-se 

50% ventricular (figura 4A). 

Em nosso serviço, o implante da prótese é feito em 

duas etapas, o que permite o ajuste final de sua 

posição em casos de migração inadvertida: sob 

rapid-pacing ininterrupto, confirma-se aredução da 

pressão de pulso, insufla-se 1/3 do balão e verifica-se 

o posicionamento da prótese por angiografia contra-

lateral (figura 4B); caso satisfatório, complementa-se 

a insuflação total do balão, que deve ser mantida por 

4-5 segundos (figura 4C). 

Após a desinsuflação, a estimulação rápida pelo 

MP é interrompida, e retira-se o balão da cavidade 

ventricular. 

 

Figura 3:
 A e B) Alinhamento do balão 
à protese Sapien XT e C) 
deflexão do sistema para o 
cruzamento do arco aórtico. A 
visualização do guia rígido na 
cavidade ventricular esquer-
da é imperiosa durante as 
manobras.
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Figura 4:
A) Posicionamento e (B e C) liberação da prótese Sapien XT, realizada em 2 etapas. D) Resultado angiográfico final demons-
trando bom posicionamento e ausência de refluxo valvar

 aVaLIaçÃo Do rESULTaDo Do TaVI

O resultado do implante da bioprótese pode ser 

avaliado por 3 modalidades: hemodinâmica, eco-

cardiografia e angiografia. Do ponto de vista hemo-

dinâmico, a observação de baixa pressão diastólica 

de aorta (principalmente se associada a elevação das 

pressões de enchimento do ventrículo esquerdo) deve 

levar à suspeita de regurgitação aórtica significativa. 

A avaliação do índice de regurgitação aórtica (con-

forme proposto por Sinning e cols.7) pode fornecer 

informações prognósticas e auxiliar na tomada de 

decisão a respeito do manejo desta complicação. O 

ETE fornece importantes informações sobre o posicio-

namento e expansão da prótese e amobilidade dos 

folhetos, definindo o mecanismo e a severidade do 

refluxo aórtico caso este esteja presente. A realização 

de aortografia em OAD permite avaliar o posiciona-

mento da prótese, a ocorrência e a magnitude do 

refluxo paravalvar conforme a classificação proposta 

por Sellers. Após-dilatação pode ser requerida em até 

30% dos casos, e está indicada apenas nos casos de 

subexpansão ou calcificação excessiva; a manobra 

é efetiva mas não é isenta de riscos, como acidente 

vascular cerebral, desposicionamento da prótese ou 

ruptura de anel(8). A realização de valve-in-valve pode 

ser necessária em até 3% dos procedimentos, nos 

quais verifica-se posicionamento inferior ou superior 

da prótese. A técnica de tração com snare é reservada 

aos casos de implante baixo da CoreValve®. 

rEParo VaSCULar

A hemostasia do sítio de punção arterial é obtida por 

meio dos dispositivos de reparo vascular. Um guia 

0,035” pode ser mantido através do acesso contrala-

teral até que a hemostasia seja obtida com sucesso(3). 

A angiografia de membros inferiores ao final do proce-

dimento é mandatória e tem como objetivo descartar 

a ocorrência de complicações vasculares. 

CUIDaDoS PÓS-ProCEDIMENTo

Após o procedimento, todos os pacientes são in-

ternados em unidade de terapia intensiva, onde 
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Figura 4:
A) Posicionamento e (B e C) liberação da prótese Sapien XT, realizada em 2 etapas. D) Resultado angiográfico final demons-
trando bom posicionamento e ausência de refluxo valvar

permanecem por 24-48 h. Neste setor estarão moni-

torizados e sob vigilancia caso ocorram distúrbios de 

condução, complicações vasculares e hemorrágicas, 

pulmonares e neurológicas. Conforme exposto, em 

indivíduos submetidos ao implante da prótese Core-

Valve®, o MP é mantido por 48-72 horas em razão 

do risco de surgimento mais tardio de distúrbios de 

condução, como o bloqueio atrioventricular total. O 

eletrocardiograma é realizado diariamente durante a 

internação. De forma rotineira, todos os pacientes são 

submetidos a ecocardiograma transtorácico antes da 

alta hospitalar.

Conflito de interesse: Nenhum
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1) Por qual método de diagnóstico você começa 

a avaliar um paciente para TaVI? Sob que mé-

todo diagnóstico escolhe o tamanho do dispo-

sitivo?

Após o exame clínico inicial (buscando comorbidades 

e avaliando o grau de fragilidade), a ecocardiografia 

transtorácica continua sendo o método confirmatório 

para o diagnóstico e a severidade da Estenose Aórti-

ca (EA). Se houver gradientes transvalvulares baixos, 

complementa-se com stress com dobutamina. Uma 

vez selecionado o paciente para TAVI, o Scanner en-

gatilhado com contraste é nosso método escolhido 

para a medição anular, calcificação, diâmetros de 

seios de Valsalva, distância dos ostium coronários ao 

plano valvular e o diâmetro da aorta ascendente. 

2) Quando revascularizar as artérias coronárias 

antes do TaVI?: Sempre, nunca, às vezes.

A doença coronária significativa se observa entre 40 

e 80% de pacientes candidatos a TAVI dependendo 

das séries. Não existe atualmente um consenso so-

bre como e quando revascularizar. A decisão deve 

ser personalizada de acordo com o risco e benefício 

da angioplastia e da isquemia potencial periprocedi-

mento de TAVI. A angioplastia em pacientes com EA 

severa é um procedimento seguro. Realizamos an-

gioplastia prévia em pacientes com lesões proximais 

de vasos que irrigamum importante território miocár-

dico. Em vasos secundários e oclusões crónicas não 

é realizado. A decisão do tipo de stent a ser implan-

tado é tomada baseando-se em fatores individuais 

do paciente e o risco da terapia antiagregante dual. 

//
Dr. Mario araya Hormazábal
Cardiología Intervencional
Clínica Alemana de Santiago, Chile
Hospital San Juan de Dios, Chile

Entrevista com o Dr. Mario Araya Hormazábal

Temas Polêmicos do TaVI
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3) o implante valvular aórtico direto é benéfico? 

Em que pacientes estaria indicado?

Por protocolo,nos implantes de prótese Edwards Sa-

pien XT™ e CoreValve™ é realizada dilatação pré-

via, o que favorece o posicionamento do dispositivo. 

Além disso,permiteestimar em casos limites o taman-

ho do dispositivo ea permeabilidadedosostium coro-

nários (injeção simultânea de contraste). Requero uso 

de pacing rápido e hipotensão secundária que em 

pacientes com cardiopatia coronária ou disfunção 

ventricular poderiam ser mal tolerados, podem es-

tar associados com uma maior quantidade de ma-

terial embólico etranstornos de condução intraven-

tricular. Existem experiências de implante diretoda 

prótese CoreValve™ com resultados adequados. Por 

agora,eà espera de evidência definitiva,deveria ser 

considerado em pacientes nosquaisopacing rápido 

for considerado dealto risco (selecionando a prótese 

CoreValve™).

4) o uso de ETE durante o implante é rotineiro 

ou sóem casos especiais?

Nonosso centro, com exceção de caso de contraindi-

cação anatômica, todos os pacientes são monitora-

doscomETE intraoperatório. Sua utilidadena pesqui-

sa de complicações, aavaliaçãode leakparavalvar, o 

posicionamento do dispositivo ea função ventricular 

durante o procedimento. Aproximadamente 25%dos 

pacientes motivouuma ação terapêutica durante o 

implante (ex: pós-dilatação). 

5) Que método de quantificação utiliza para 

aavaliação de leak paravalvarapós TaVI (Hemo-

dinâmico, angiográfico ou Ecocardiográfico)?

Aavaliaçãoé realizada imediatamente após implante 

utilizando todas as técnicas disponíveisdevido à im-

portância prognóstica ea dificuldade de sua caracteri-

zação. ComEcocardiografia transesofágicaé usada a 

porcentagemde sinal doppler cor de regurgitaçãoda 

circunferência paravalvar, (< 10% é leve e> a 30% 

é severa), fluxo diastólico reverso na aorta ascenden-

te, volume regurgitanteou orifício regurgitante efetivo. 

Ultimamente, incorporamos o eco TE 3D para com-

plementar aavaliação. Além disso, realizamos uma 

aortografia convencional ea mediçãodo índice de re-

gurgitação aórtica (Pr diast Ao- Pr fin de diástole de 

VI / Pr sist Ao)comum valor de 25 como corte para 

significância. Complementamos todas as técnicas. 

6) Como maneja os leaks para valvares após 

implante? 

O manejo vai depender da causa: habitualmente é 

usada pós-dilataçãoquando a válvula está bem po-

sicionada ea insuficiência é mais que leve. Sempre 

deve ser descartado um jato central que alivia ao re-

tirar a guia rígida. Com os novos dispositivos já não 

são observados problemas com os véus. Sea causa 

forum posicionamento muito alto ou muito baixo da 

prótese, é consideradoo uso de uma segunda válvu-

la. No caso de CoreValve™é possívelem implantes 

baixos tracionar a válvula comum laço desde seu 

segmento proximal. Existem experiências iniciais com 

fechamento percutâneo de leakapós TAVI.
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7) Que tipo de anestesia utiliza para realizar 

TaVI?

Devido ànossa estratégia de uso de ETE em todos os 

pacientes, optamos pelo uso de anestesia geral de 

rotina. A experiência com sedação consciente publi-

cada apoia o uso desta alternativa em pacientes de 

alto risco anestésico tratados por via femoral, consi-

derando o uso de ecografia transtorácica ao finalizar 

o implante. Cada grupo em conjunto deverá escolher 

sua estratégia dominante, selecionando de acordo 

com o perfil do paciente a ser tratadoea complexida-

de de cada implante. Na curva inicial de um progra-

ma é recomendável utilizar anestesia geral. 

Conflito de interesse: Nenhum

Gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre os 
artigos comentados neste número. 

Escreva para: proeducar@solaci.org
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