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Ricardo Alves da Costa 
Presidente

EDITORIAL

Novas realidades

Tecnicamente, podemos dizer que a Cardiologia Invasiva 
por método percutâneo inicia-se a partir da documentação 
da primeira cateterização cardíaca (direita) realizada por 
Werner Forssmann, nele mesmo, em 1929. Nas décadas 

seguintes, segue-se um grande avanço por meio de procedimentos 
diagnósticos estruturais e congênitos. Entretanto, a coronario-
grafia seletiva, iniciada nos primeiros anos da década de 1960, 
e, posteriormente, a angioplastia coronária, a partir de 1977, 
revolucionaram o tratamento da doença arterial coronária e 
colocaram a intervenção coronária percutânea como tratamento 
preferencial dessas afecções.

De maneira geral, a Cardiologia Intervencionista tem experi-
mentado extraordinárias conquistas e ampliado seu horizonte de 
atuação por meio do contínuo aprimoramento técnico, das inova-
ções tecnológicas e da robusta evidência científica obtida em seu 
processo de desenvolvimento. E nessa incrível história de sucesso 
destaca-se uma nova revolução em nossa especialidade, graças 
aos avanços obtidos nas últimas duas décadas no tratamento da 
cardiopatia estrutural, antes restrito apenas a algumas seletas 
afecções de origem congênita.

Com o primeiro implante de bioprótese valvar aórtica por via 
percutânea, realizado por Alain Cribier há 18 anos, um novo e 
disruptivo tratamento foi introduzido na prática clínica, junta-
mente com novos conceitos, como Heart Team e multi e inter-
disciplinaridade, os quais têm sido exportados e adequados em 
cada localidade ao redor do globo. Tal realidade, não restrita a 
um ou outro procedimento estrutural na atualidade, traz novas 
oportunidades assim como desafios em termos de formação, ca-
pacitação e qualificação. Ademais, o volume de procedimentos 
em nosso País ainda permanece limitado, em decorrência de 
restrições econômicas, apesar do incessante e contínuo trabalho 
realizado junto às fontes pagadoras nesta década.

Dentre as terapêuticas percutâneas mais amplamente di-
fundidas neste segmento, abordamos, na primeira parte desta 
edição, o implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica 
para tratamento da estenose aórtica, o reparo transcateter da 
valva mitral, a oclusão do forame oval patente e o fechamento 
do apêndice atrial esquerdo, além do histórico do fechamento 

percutâneo da comunicação interatrial e da perspectiva brasi-
leira sobre tais procedimentos.

Na segunda parte, são discutidos os importantes aspectos rela-
cionados aos dados nacionais, as perspectivas da pesquisa cien-
tífica no contexto atual, a formação e a capacitação necessárias 
em novas habilidades por parte dos profissionais, as novidades 
terapêuticas ainda em fase inicial de implementação, os desafios 
para se iniciar um programa bem-sucedido, e a visão sobre a 
intersecção entre o “estrutural” e o “congênito”.

Na terceira parte da edição, o foco temático dá lugar a outra 
revolução de nossos dias, também tecnológica mas digital, que 
é a telemedicina. Impulsionada pelas restrições impostas pela 
quarentena decorrente da pandemia de COVID-19, tal ferramenta 
tornou-se uma nova realidade na prática médica e tem promovido 
uma transformação nas possibilidades de interação no exercício 
profissional. Além disso, a Educação Médica Continuada se rein-
ventou neste período, com eventos científicos realizados por meio 
de acesso remoto e conexão à plataforma digital. 

A participação expressiva de nossos associados e da comunida-
de médica nos webinars da SBHCI demonstra a ótima aceitação 
desse tipo de atividade. Somente neste ano, foram realizados 
21 eventos. No total, foram contabilizados 6.990 participantes 
durante as transmissões ao vivo via streaming e mais de 9.300 
visualizações posteriores na plataforma hospedada no site da 
Sociedade. Nesse formato, novos conhecimentos e atualizações 
são trazidos regularmente em um ambiente digital amigável, que 
proporciona discussão de alto nível científico e interação entre os 
participantes em tempo real. Destacamos o webinar organizado 
pelo Departamento de Enfermagem, que atingiu um público cada 
vez mais atuante nas atividades societárias.

Também sentimos muita falta de nossos encontros presenciais. 
O congresso em Belo Horizonte (MG) foi postergado para o próximo 
ano. Em contrapartida, teremos a Semana SBHCI 2020, um evento 
on-line, entre os dias 2 e 6 de novembro. Será uma oportunidade 
única de congraçamento, com inúmeras atividades científicas, 
incluindo atualizações, sessões temáticas, simpósios e discussão 
de casos clínicos com participação de lideranças nacionais e 
internacionais em nossa área. Não deixe de participar!
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A Cardiologia Intervencionista há muito não 
se restringe apenas à atuação no campo das 
doenças coronárias. A especialidade tem de-
sempenhado um pioneirismo ímpar na pesquisa, 

no desenvolvimento e no tratamento das cardiopatias 
estruturais nos últimos anos. O implante por cateter 
de bioprótese valvar aórtica (TAVI) mudou a história de 
nossa especialidade com o tratamento percutâneo da 
estenose aórtica grave, abrindo caminho para as inter-
venções percutâneas nas afecções mitrais e tricúspide 
e oclusão de apêndice atrial. Antes, a intervenção es-
trutural cardíaca percutânea era restrita a cardiopatias 
congênitas e valvoplastia mitral por balão de Inoue ou 
valvótomo.

A presente edição do Jornal da SBHCI, em seu novo 
modelo, trazendo informações científicas além das in-
formações relevantes para os associados e em formato 
dinâmico, aborda os procedimentos estruturais nos 
diversos aspectos relevantes em artigos escritos por 
profissionais extremamente experientes e habilitados 
de nossa Sociedade.

Quando falamos de novas tecnologias e novos procedi-
mentos, uma dúvida que sempre nos vem à mente é se os 
resultados obtidos com sua realização justificam a indi-
cação. No caso do TAVI, por exemplo, iniciamos tratando 

pacientes considerados inoperáveis (Placement of Aortic 
Transcatheter Valves — PARTNER 1B) e pacientes de alto 
risco cirúrgico (PARTNER 1A/U.S. Extreme Risk Pivotal 
Trial), em seguida tratamos pacientes considerados de 
risco moderado (PARTNER 2/Surgical Replacement and 
Transcatheter Aortic Valve Implantation — SURTAVI) e, 
finalmente, tratamos pacientes de baixo risco (PARTNER 
3/Evolut R Low Risk Trial), demonstrando a eficácia do 
procedimento. Há pelo menos cinco anos, nos países 
desenvolvidos, os procedimentos de TAVI ultrapassaram 
o número de cirurgias de troca valvar, abrangendo um 
número cada vez maior de pacientes de baixo risco. 
Com esse avanço robusto e rápido na indicação do 
procedimento, surgem questionamentos sobre novos 
cenários. No webinar promovido pela SBHCI “Tudo o que 
o Cardiologista Precisa Saber sobre TAVI” (veja os we-
binars disponíveis em canaldevideos.sbhci.org/ultimos-
-webinares), realizado em 14 de julho, que contou com 
a participação de colegas com grande expertise, Tarso 
Accorsi, cardiologista clínico do Instituto do Coração 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP), lançou 
novos desafios para nós, cardiologistas intervencionistas: 
pacientes com estenose aórtica grave, assintomáticos, 
com menos de 50 anos de idade e doença coronária 

Uma visão sobre 
os procedimentos 
estruturais no Brasil

Sérgio Kreimer 
Editor do  
Jornal da SBHCI
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complexa associada. São desafios para 
os quais, acredito, precisaremos de 
maior tempo para obter respostas claras. 
Outro exemplo é a oclusão do forame 
oval patente, que necessitou um tempo 
maior de amadurecimento, com melhora 
dos resultados após desenvolvimento 
de próteses específicas, surgimento de 
escore de risco de embolia paradoxal 
(Risk of Paradoxical Embolism — RoPE) 
para auxílio clínico, revisão da classifi-
cação de acidente vascular encefálico, 
e publicação de estudos maiores e com 
acompanhamento mais tardio (10 anos), 
como REDUCE Clinical Study, Closure of 
Patent Foramen Ovale or Anticoagulants 
Versus Antiplatelet Therapy to Prevent 
Stroke Recurrence (CLOSE), e Rando-
mized Evaluation of Recurrent Stroke 
Comparing PFO Closure to Established 
Current Standard of Care Treatment 
(RESPECT). Ainda ocorrem discussões 
entre cardiologistas e neurologistas so-
bre anatomias de alto risco e idade > 60 
anos, por exemplo, mas a impressão é de 
que os pontos de acordo são em maior 
número que os de desacordo.

Os desfechos variam conforme o cenário 
estudado, o procedimento realizado e, às 
vezes, o modelo de dispositivo utilizado. 
Estamos falando de procedimentos que 
terão impacto em desfechos duros ou ape-
nas em desfechos menores. É preciso ter 
sempre em mente o que se deseja alcançar 
com o tratamento proposto, sempre dividir 
com o paciente, e discutir com colegas de 
outras especialidades (cirurgião cardíaco, 
neurologista). Colaborando para termos 
dados científicos nacionais abordando nossa 
população, a SBHCI criou os bancos de dados 
sobre TAVI (Registro Brasileiro de Implante 
de Bioprótese Aórtica por Cateter — RIBAC) 
e sobre intervenção em afecção mitral (Re-
gistro Brasileiro de Avaliação dos Resultados 
do Reparo Transcateter Mitral — RIBAC-M).

A próxima questão que nos vem à cabeça é sobre o custo 
econômico dos procedimentos intervencionistas em cardiopa-
tia estrutural. De fato, como toda tecnologia nova, os custos 
tendem a ser elevados no início de seu uso, mas com tendência 
a queda com a disseminação do procedimento e a própria con-
corrência com outros dispositivos. Vimos isso acontecer com 
os stents farmacológicos quando de sua introdução. Usavam-
-se em casos mais restritos, com poucas marcas no mercado. 
Atualmente, e com base em fortes evidências científicas de 
eficácia e segurança, o implante do stent farmacológico tem 
indicação na maioria dos casos (para não dizer em todos os 
casos!) e significativo aumento de seu uso. As várias marcas 
disponíveis no mercado levaram a uma queda substancial em 
seu custo no Brasil, podendo chegar a 20-30% de seu valor de 
lançamento. Acreditamos que deva acontecer algo parecido com 
os dispositivos utilizados na cardiopatia estrutural. De fato, os 
procedimentos estruturais, em sua maioria, não têm cobertura 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não fazem parte do rol de 
procedimentos previstos pelos planos de saúde. Isso tem claro 
impacto na execução e na própria difusão de tais procedimentos 
em nosso País. Muitos pacientes não têm acesso a essas novas 
tecnologias ou só têm acesso sob processo de judicialização, o 
que não nos parece a melhor forma de gerenciamento da saúde 
pública ou privada. Se imaginarmos que, segundo o registro da 
SBHCI, foram realizados 3.032 procedimentos de TAVI no Brasil 
(muitos centros ainda não incluem pacientes no registro) e que, 
segundo o próprio fabricante do MitraClip, já foram realizados 
340 implantes em território nacional até o momento, observamos 
um movimento de médicos, hospitais e de nossa Sociedade para 
beneficiar pacientes, difundir as técnicas e habilitar cardiologis-
tas intervencionistas por meio das mais variadas ferramentas.

Nessa discussão de introdução de novas tecnologias vs. custo-
-benefício da técnica vs. fontes pagadoras, faço um breve relato 
de uma experiência que vem dando certo em uma autarquia 
pública do estado de São Paulo (Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual — IAMSPE). Há dois anos deu-se 
início ao projeto de TAVI nesse hospital de nível terciário, com 
elevado público de idosos. Até aquele momento, os pacientes 
portadores de estenose aórtica grave sintomática eram sub-
metidos a cirurgia de troca valvar ou mantidos em tratamento 
clínico exclusivo (alto ou proibitivo risco cirúrgico) ou, em última 
instância, recorriam à justiça para realização de procedimento 
em outro hospital com custos bem mais elevados. Diante disso 
e já com as evidências robustas disponíveis sobre os resultados 
do TAVI, organizou-se um protocolo de inclusão e exclusão de 
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pacientes, definiu-se o número de procedi-
mentos/ano e criou-se um pacote de materiais 
(“kit TAVI”) necessários para a realização do 
procedimento (prótese, fio guia dedicado, balão 
de pré-dilatação e pós-dilatação, e introdutor) 
com submissão a pregão eletrônico público de 
preços. Isso resultou, de maneira transparen-
te, em preços mais baixos, previsão de custos 
(planejamento), redução de burocracia com 
aquisição desse pacote, realização de procedi-
mentos aproveitando a própria estrutura hos-
pitalar disponível, prevenção contra processos 
judiciais, e treinamento de médicos residentes 
e demais profissionais de saúde na realização 
e no acompanhamento pós-procedimento. O 
retorno por parte dos médicos, médicos resi-
dentes, administradores, pacientes e familiares 
nos mostra que é possível, sim, realizar boa 
parte dos procedimentos estruturais no serviço 
público como no serviço privado, com critérios 
de inclusão e exclusão dos pacientes e medidas 
claras para redução de custos.

Outra pergunta que se faz em relação aos 
procedimentos estruturais refere-se à forma 

de se capacitar para a realização des-
ses procedimentos. A disseminação do 
conhecimento sobre os procedimentos 
estruturais vem ocorrendo por vários 
caminhos, por meio de cursos com a 
chancela da SBHCI que ocorrem em todo 
o território nacional, de treinamento em 
centros de referência reconhecidos, e 
da realização de procedimentos com o 
auxílio de proctors. O conjunto dessas 
ações tem cada vez mais habilitado co-
legas especialistas na realização desses 
procedimentos. No caso específico do 
procedimento de TAVI, por exemplo, a 
SBHCI, utilizando critérios estabelecidos 
cumpridos pelo associado, emite certifi-
cado como especialista em TAVI. A norma-
tização da especialidade, numa análise 
final, é uma segurança para o paciente 
que será tratado por médicos habilitados 
e treinados sob a tutela da SBHCI.

Concluo com a ideia de que não 
devemos pensar em todos os procedi-
mentos estruturais como um só. O im-
pacto na população é diferente, o grau 
de avanço do método e a robustez dos 
dados científicos andam em diferentes 
velocidades e custos desiguais, com mais 
facilidade ou não para sua incorporação. 
Mas todos os procedimentos também têm 
coisas em comum, como métodos mais 
recentes, necessidade de treinamento 
específico, especialidades médicas dese-
josas de proficiência na técnica, custos 
elevados, não aceitação por fontes pa-
gadoras de alguns dispositivos, e menor 
domínio do tema por parte de médicos 
clínicos que indicarão e acompanharão 
os pacientes. Faz-se necessária nossa 
constante busca por aperfeiçoamento 
técnico-científico, transparência na 
tomada de decisão, e amplo canal de 
discussão com os colegas médicos e, 
principalmente, com os pacientes e 
familiares. O novo é fascinante e vem 
acompanhado de questionamentos, e 
as dúvidas são bem-vindas e nos fazem 
melhorar e avançar. O futuro é hoje... 
Não deixemos o futuro para amanhã.

"Faz-se necessária nossa 
constante busca por 
aperfeiçoamento técnico- 
-científico, transparência  
na tomada de decisão, e 
amplo canal de discussão 
com os colegas médicos 
e, principalmente, com 
os pacientes e familiares."
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Tratamento percutâneo da 
estenose aórtica com implante 

percutâneo de válvula aórtica

BIOPRÓTESE

A estenose aórtica é uma doença insidiosa, com longo 
período de latência. Possui progressão rápida após o 
surgimento dos sintomas, resultando em alta taxa de 
mortalidade (aproximadamente 50% nos primeiros 2 

anos) em pacientes sintomáticos não tratados1-3, sendo a morte 
súbita frequente nesses indivíduos. Cirurgia de troca valvar é 
uma terapia que reduz sintomas e aumenta taxas de sobrevida4-6. 
Na prática clínica, cerca de 30% dos pacientes não têm indica-
ção para realizar o procedimento cirúrgico, em decorrência de 
condições que o tornam de alto risco7-10. O implante por cateter 
de bioprótese valvar aórtica (TAVI) tornou-se uma alternativa 
para esses pacientes. Hoje, com disseminação global e experi-
ência acumulada, a técnica evoluiu, foi simplificada e se tornou 
opção terapêutica também para pacientes de risco cirúrgico 
intermediário e de baixo risco. Nos últimos 15 anos, mais de 350 
mil procedimentos foram realizados em cerca de 70 países11.

INDICAÇÕES 

Inicialmente os benefícios clínicos foram demonstrados para os 
pacientes com estenose aórtica grave calcificada relacionada à idade 
e alto risco cirúrgico, de acordo com o escore de risco da Society 
of Thoracic Surgeons, dos Estados Unidos (STS > 10%), e do escore 
European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE 
> 4%)12,13. Com o decorrer dos anos, o TAVI passou a se tornar opção 
terapêutica também para pacientes considerados de risco cirúrgico 
intermediário, segundo o STS, após publicação dos ensaios clínicos 
Placement of Aortic Transcatheter Valves (PARTNER)14 e Surgical Re-
placement and Transcatheter Aortic Valve Implantation (SURTAVI)15.

Em 2019, com as publicações dos ensaios PARTNER 316 e 
Evolut Surgical Replacement and Transcatheter Aortic Valve  
Implantation in Low Risk Patients (EVOLUT LOW RISK)17, a terapia 
também pode ser indicada para pacientes de baixo risco cirúrgico 
(STS < 4%). O primeiro, realizado em 71 centros, com mediana de 
idade de 73 anos e STS 1,9%, demonstrou superioridade do TAVI 
com relação ao desfecho primário composto de morte, acidente 
vascular cerebral (AVC) e re-hospitalização em 12 meses de acom-
panhamento. Já o segundo, com pacientes na mesma faixa etária, 
demonstrou não inferioridade com relação ao desfecho composto 
de mortalidade e AVC em 24 meses de acompanhamento. Apre-
sentou menores taxas de AVC incapacitante, injúria renal aguda, 

Com a contribuição de  
Gilberto Eder de Oliveira Junior 
Residente de Cardiologia 
Intervencionista no IC-FUC, 
Porto Alegre (RS)

Rogério Sarmento-Leite 
Médico do Serviço de 
Hemodinâmica do Instituto de 
Cardiologia - Fundação Universitária 
de Cardiologia (IC-FUC), Porto 
Alegre (RS)

Coordenador Associado do Núcleo 
de Cardiopatia Estrutural do 
Hospital Moinhos de Vento

Professor de Cardiologia da 
Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre

Diretor Administrativo da SBHCI

complicações relacionadas a sangramento e fibrilação atrial. Em 
contrapartida, apresentou incidência maior de regurgitação aórtica 
moderada a grave e necessidade de implante de marca-passo.

A estenose de valva aórtica bicúspide possui incidência maior 
em jovens. Idosos com mais de 80 anos correspondem a cerca 
de 20% dos casos cirúrgicos18. Meta-análise recente de 13 estu-
dos observacionais contendo dados de 758 pacientes com valva 
bicúspide demonstrou taxa de sucesso do dispositivo de 95%19,20.

Outra indicação, o implante transcateter valve-in-valve (ViV), 
terapia menos invasiva para tratamento de bioprótese valvar 
aórtica degenerada, tem surgido como uma novidade. As taxas 
de mortalidade em 30 dias e 12 meses variaram de 2,2% a 2,7% 
e de 12,4% a 14,6%, respectivamente21,22.

RESULTADOS IMEDIATOS
E TARDIOS

A melhora constante dos resultados em relação à mortalidade 
precoce e às taxas de complicações decorre do aumento da 
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BIOPRÓTESE

experiência acumulada, do melhor processamento de imagens 
pré-procedimento e de melhorias técnicas das respectivas 
válvulas e dos sistemas de entrega. A taxa de mortalidade em 
30 dias variou de 5% a 15%12,23-25 nos primeiros relatórios, de 5% 
a 7% em registros contemporâneos26,27, com queda importante 
para 1% a 2% em estudos mais recentes de dispositivos de última 
geração já publicados28,29.

Com relação aos resultados a longo prazo, a sobrevida relatada 
em 12 meses para TAVI varia de 60% a 85% em pacientes cirúrgicos 
de alto risco, dependendo, em grande parte, da gravidade das 
comorbidades12,13,23,25, e atinge 95% em pacientes de risco inter-
mediário23. A melhora do estado de saúde e da qualidade de vida 
em 12 meses é comparável àquela alcançada pela cirurgia aberta, 
mas emerge mais rapidamente em decorrência da natureza menos 
invasiva do procedimento30,31. A durabilidade a longo prazo desses 
procedimentos ainda está sendo cuidadosamente avaliada, em-
bora os resultados de 5 anos não tenham demonstrado diferença 
entre biopróteses transcateter e cirúrgica32,33.

COMPLICAÇÕES

Atualmente o TAVI está sendo indicado para pacientes mais 
jovens e de risco menor. Isso torna mandatório conhecer aspectos 
e acompanhar possíveis complicações relacionadas à durabilida-
de, já que esse perfil de pacientes possui uma expectativa de 
vida maior, além de um metabolismo em relação ao cálcio que 
acelera a calcificação dos folhetos, quando comparado ao perfil 
dos que tiveram as primeiras indicações de TAVI. 

Complicações vasculares como sangramento, necessidade 
de transfusão e instabilidade hemodinâmica já foram a maior 
limitação. Hoje, as principais complicações relacionadas 
são sangramentos menores e injúria direta no vaso, como 
dissecção e oclusão34.

Eventos cerebrovasculares são associados a alta morbimorta-
lidade. Os primeiros registros encontraram taxa de eventos de 
3,3% em 30 dias em uma meta-análise com 64 estudos envolvendo 
72.318 pacientes35. Cerca de 50% dos eventos ocorrem após 24 
horas do procedimento e os outros são distribuídos durante 
manipulação do cateter pela valva aórtica, dilatação com balão 
e liberação da prótese. Eventos neurológicos se manifestam 
clinicamente com sinais focais ou até mesmo com isquemia silen-
ciosa, a qual é detectada por ressonância magnética cerebral21. 

Os distúrbios de condução mais encontrados são bloqueio de 
ramo esquerdo e bloqueio atrioventricular total36.

O surgimento de leak paravalvar pode ser observado e é mais 
comum em TAVI que em cirurgia convencional21,37. Em séries 
mais recentes, as taxas de leak diminuíram significativamente. 
Isso se deve a melhor avaliação dos diâmetros do anel valvar 
pré-operatório com angiotomografia, capacidade de recaptura, 
reposicionamento e ajuste fino das novas próteses, e adição de 
uma saia ou camada extra de vedação externa para preencher 
espaços entre a prótese transcateter e o anel aórtico. 

A endocardite, apesar de pouco frequente (0,5% a 3,1%)38 
e de ocorrer em 1% a 6% dos caasos39,40 após troca valvar 
cirúrgica, pode ser uma grave complicação. Em um registro 
multicêntrico recente que incluiu 250 casos após TAVI, a 
mortalidade hospitalar foi de 36% e a taxa de mortalidade 
de 2 anos foi de 66,7%41. 

Com o objetivo de selecionar desfechos que reflitam a 
eficácia clínica do dispositivo e a segurança para o paciente, 
em 2011 foi elaborado o consenso Valve Academic Research 
Consortium (VARC)42. Segundo recomendações do VARC, deve-
-se avaliar a segurança da válvula em relação ao tempo, o que 
compreende a combinação de disfunção valvar, endocardite e 
complicações trombóticas.

TERAPIA ANTITROMBÓTICA

As diretrizes atuais são baseadas, principalmente, na opinião de 
especialistas e recomendam dupla antiagregação nos primeiros 6 
meses, seguida de aspirina em baixa dose ao longo da vida. Nos 
pacientes com fibrilação atrial, recomenda-se o uso de antagonista 
de vitamina K43,44.

O uso de novos anticoagulantes orais (NOACs, do inglês new oral 
anticoagulants) em pacientes sem indicação formal para terapia anti-
coagulante submetidos ao TAVI permanece em investigação. Segundo 
o estudo Global Study Comparing a Rivaroxaban-based Antithrombotic 
Strategy to an Antiplatelet-based Strategy after Transcatheter Aor-
tic Valve Replacement to Optimize Clinical Outcomes (GALILEO)45, 
recentemente publicado e que contou com a participação de 1.644 
pacientes, foi testado o uso de rivaroxabana na dose de 10 mg por 
dia após o procedimento associado a ácido acetilsalicílico na dose de 
75 mg a 100 mg. Observou-se maior risco de morte ou complicações 
tromboembólicas e maior risco de sangramento que em uma estratégia 
baseada em antiplaquetários. Estudos como Anti-Thrombotic Strategy 
After Trans-Aortic Valve Implantation for Aortic Stenosis (ATLANTIS) e 
Edoxaban Compared to Standard Care After Heart Valve Replacement 
Using a Catheter in Patients With Atrial Fibrillation (ENVISAGE-TAVI 
AF) se encontram em andamento e testam a utilização de outros 
NOACs. Existe a expectativa de breve publicação para ambos. 

DIRETRIZES

De acordo com as diretrizes da American Heart Association 
(AHA), do American College of Cardiology (ACC) e da STS, a 
indicação para TAVI passou a ser Classe I e Nível de Evidência 
A em pacientes de alto risco e também opção de tratamento 
para risco intermediário (Classe IIa; Nível de Evidência B)44. As 
diretrizes europeias seguem a mesma tendência, corroborando 
a indicação em caso de escore de risco cirúrgico intermediário 
a alto (STS ou EuroSCORE > 4%) e especialmente em pacientes 
idosos e inoperáveis (Classe I; Nível de Evidência B)43.
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CHAPÉU

STRUCTURAL HEART

Uma alternativa a considerar.
VÁLVUL A PORTICO AGORA NO BRASIL 

Provavelmente, a não ser pelo próprio Prof. Cribier, seria impensável na primeira válvula aórtica percutânea 
(TAVI) em 20021 que tivéssemos assistido a esta evolução da técnica e expansão das indicações. Este fato, 
único na história da medicina cardiovascular, só foi possível porque o Programa TAVI baseou-se em 
estudos randomizados e comparativos com a cirurgia que conseguiram demonstrar resultados clínicos 
equivalentes ou até superiores a TAVI à medida que se reduz o risco da população de doentes.2-5

Atualmente, temos à disposição três diferentes mecanismos de implante de TAVI: válvulas expansíveis por balão, autoexpansíveis e expansíveis 
biomecanicamente. Em uma época de medicina personalizada e de precisão, é exigido para cada válvula um refinamento técnico no implante 
e o conhecimento das suas características que, adaptadas a cada doente e a cada anatomia valvular, podem otimizar os resultados clínicos.

A Portico (Abbott) é uma válvula autoexpansível, intra-anular e reposicionável, que está disponível na Europa e EUA e que começa a sua comerciali-
zação no Brasil. A Portico tem 4 tamanhos (23 mm, 25 mm, 27 mm e 29 mm), é segura e eficiente em uma população do mundo real de doentes com 
estenose aórtica, como ficou desmonstrado no estudo PORTICO I.6

Neste estudo, que incluiu 941 doentes de 61 laboratórios da Europa, Canadá e Austrália, houve um predomínio do sexo feminino, um STS score 
de 5,8, dois terços em classe funcional NYHA III e IV e que cumpriam com os critérios de fragilidade em 85% dos doentes. A sedação foi usada 
em 75,5% dos casos e o procedimento teve sucesso em 96% dos doentes. Em 90% dos casos, foi efetuada pré dilatação e, em 43%, pós dilatação. Os 
resultados em 1 ano estão alinhados com outros estudos, com uma mortalidade cardiovascular de 6% e acidente vascular cerebral de 2,2%.

A hemodinâmica da válvula foi excelente com um gradiente médio em 1 ano de 8,7 mmHg e uma área de 1,7cm2. Não se registraram situações de 
endocardite, oclusão coronária, trombose de prótese, nem falência estrutural da válvula. A taxa de “marcapasso” foi de 18,7% aos 30 dias e 21,3% em 
1 ano, o que está alinhado com as restantes válvulas. Quando nos afastamos dos estudos randomizados e controlados e vamos observar os resultados 
no mundo real com outras válvulas, como no estudo SOURCE 37 com Sapien 3‡ e o FORWARD8 com Evolut‡, temos porcentagens de “marcapasso” 
semelhantes.

Se em doentes mais idosos o leak peri valvular não terá grande repercussão no prognóstico, em doentes com uma esperança de vida superior, o 
leak no final da intervenção é uma preocupação, por impactar no prognóstico a médio/longo prazo. Sondergaard apresentou, recentemente, os 
resultados aos 2 anos do Portico I com porcentagens de leak moderado muito baixas, de 1,5%. Estes resultados são de fato muito animadores, no 
entanto, bastante inferiores a outro estudo com Portico, o Portico IDE study.9

O volume de procedimentos por operador e a escolha da válvula para cada anatomia têm uma curva de aprendizagem que deve ser respeitada 
e que influencia os resultados clínicos.10 A válvula Portico devido à flexibilidade do seu cateter, tem características excepcionais para anatomias 
tortuo sas e pode facilitar a navegabilidade na aorta, mesmo em operadores menos experientes. No entanto, a experiência prévia com outra válvula 
autoexpansível, como a Corevalve Evolut‡, não deve ser transposta para a implantação da Portico. Essa premissa de que as válvulas autoexpansíveis 
têm o mesmo comportamento no implante poderá influenciar os resultados iniciais. É seguramente determinante para os bons resultados a 
experiência específica com esta válvula, como ficou demonstrado em algumas séries Portico, em que os resultados ao longo do tempo vieram a 
melhorar com a experiência dos operadores.

As células grandes da Portico são também uma vantagem por permitirem um excelente acesso às coronárias. Este aspecto pode ser muito importante 
em situações de urgência em futuras Síndromes Coronarianas Agudas (SCA). Válvulas como a Evolut podem dificultar o acesso rápido às coronárias 
em situações de emergência, o que é ainda mais relevante em doentes jovens, nos quais espera-se uma evolução da doença coronária e a necessidade 
de tratar por angioplastia as SCA.

Apesar da evolução e expansão da TAVI, ainda não podemos dizer com segurança qual a válvula indicada para cada doente e anatomia. Ter uma nova 
alternativa à disposição é seguramente de grande valia, desde que sejam consideradas as indicações e efetuado um percurso de formação adequado. 
Após conhecermos a válvula, utilizando-a de forma sheathless para tentar prevenir complicações, a Portico pode ser usada com grande eficácia e 
segurança. 

Lino Patrício MD PhD
Diretor do Departamento de Intervenção Cardiovascuar do Hospital Évora –  
Chefe /Coordenador da Universidade de Évora

Referências: 1. Cribier A, Eltchaninoff H, Bash A, et al. Percutaneous, transcatheter implantation of an aortic valve prosthesis for calcific aortic stenosis: first human case description. Circulation 2002;106:3006–8. 2. Smith 
CR, Leon MB, Mack MJ, et al. Transcatheter versus surgical aortic valve replacement in high-risk patients. N Engl J Med 2011;364: 2187–98. 3. Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, et al. Transcatheter aortic-valve replacement 
with a self-expanding prosthesis. N Engl J Med 2014; 370:1790–8. 4. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, et al. Transcatheter or surgical aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med 2016; 374:1609–20. 5. 
Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, et al. Surgical or transcatheter aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med 2017;376:1321–31. 5. Thyregod HG, Sondergaard L, Ihlemann N, et al. The Nordic 
aortic valve intervention (NOTION) trial comparing transcatheter versus surgical valve implantation: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2013; 14:11. 6. Søndergaard L, Rodés-Cabau J, Linke A H-P, et al. 
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Reparo transcateter 
com clipe mitral

DOENÇAS VALVARES

A insuficiência valvar mitral é uma das doenças valvares 
adquiridas mais comuns, e em pacientes de mais alto 
risco cirúrgico o reparo transcateter valvar mitral 
(RTVM) com clipe tornou-se alternativa importante de 

tratamento. Esse dispositivo reproduz a técnica cirúrgica de 
Alfieri para reparo valvar mitral, aproximando as bordas dos 
folhetos valvares, porém por meio de punção transeptal e im-
plante de um ou mais clipes. Pode ser indicado para pacientes 
com insuficiência valvar mitral de etiologia primária ou dege-
nerativa, bem como para pacientes de etiologia secundária ou 
funcional, desde que a anatomia seja favorável. 

Conforme as diretrizes das principais sociedades mundiais 
e nacionais, o emprego da técnica do RTVM com clipe mitral 
deve ser indicado em pacientes com insuficiência valvar mitral 
moderada ou grave e sintomáticos, com dispneia classe funcio-
nal da New York Heart Association (NYHA) III ou IV, apesar de 
tratamento clínico otimizado. Também é fundamental que os 
pacientes apresentem expectativa de vida > 12 meses, sendo 
altamente recomendável a monitorização do procedimento de 
RTVM com clipe por ecografia transesofágica bi ou tridimen-
sional, realizada por especialista com treinamento específico. 
Essas recomendações das principais diretrizes mundiais são 
baseadas em diversos registros mundiais, bem como em função 
dos resultados dos estudos randomizados Endovascular Valve 
Edge-to-Edge Repair Study (EVEREST-II) e Cardiovascular Outco-
mes for Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy for 
Heart Failure Patients with Functional MR (COAPT). Em relação 
ao estudo EVEREST-II, demonstrou-se que, embora o RTVM com 
clipe tenha sido menos eficaz na redução da regurgitação mi-
tral que a cirurgia convencional, o procedimento foi associado 
a maior segurança e melhoria similar nos resultados clínicos, 
apesar de maior necessidade de reintervenção, especialmente 
nos primeiros 6 meses. Por outro lado, no estudo randomizado 
COAPT, avaliando o clipe mitral em pacientes com insuficiência 
valvar mitral de etiologia funcional ou secundária em relação 
ao tratamento clínico otimizado isolado, o MitraClip® reduziu 
de maneira significativa a necessidade de re-hospitalização por 
insuficiência cardíaca ou mortalidade após 2 anos de acompa-
nhamento, com expressiva melhora da qualidade de vida. 

Além desses estudos randomizados, diversos outros estudos e 
registros demonstraram que o RTVM com clipe demonstrou ser 
procedimento seguro, mesmo em pacientes cirúrgicos de alto 
risco, com mortalidade em 30 dias que varia entre 3,4% e 5,8% 
em registros e estudos multicêntricos. Os principais eventos 

adversos são sangramento, sepse 
e acidente vascular cerebral, 
enquanto a incidência de infarto 
do miocárdio periprocedimento 
ou derrame pericárdico é muito 
baixa. A incidência de acidente 
vascular cerebral dentro de 30 
dias após o implante de MitraClip 
varia entre 0,7% e 2,6%. Além 
disso, há evidência da formação de trombo no átrio esquerdo e 
no ventrículo esquerdo nos primeiros 30 dias pós-procedimento, 
o que pode se relacionar com acidente vascular cerebral peri-
procedimento. Está em andamento no Brasil, sob a coordenação 
da SBHCI, o Registro Brasileiro de Avaliação dos Resultados do 
Reparo Transcateter Mitral (RIBAC-M)*, plataforma que visa à 
compilação de dados nacionais sobre a utilização dessa terapia.

Com respeito à tecnologia para o RTVM com clipe, atualmente 
só existe um deles para uso comercial em nosso meio, que é o 
MitraClip, porém a utilização dos novos modelos de clipe mitral 
(MitraClip NTR, MitraClip XTR, MitraClip G4 NTW e Edwards-
-Pascal), com braços mais longos, possibilidade de clipagem 
dos folhetos anterior e posterior de forma independente e 
possibilidade de dispositivos com maior largura do braço, po-
derá melhorar ainda mais os resultados, trazendo benefícios 
para os pacientes. Apesar dos diversos estudos realizados e em 
andamento, bem como da recomendação de diretrizes em todo 
o mundo, esse procedimento infelizmente ainda não consta no 
rol de procedimentos autorizados em nosso País. Esperamos que 
isso ocorra em futuro próximo.

* Para participar do Registro, envie um e-mail para  
coordenacaoreg istros@sbhc i.com.br  ou ligue para  
(11) 99782-1406. Mais informações em www.sbhci.org/mitraclip.

Informações mais detalhadas sobre essa técnica poderão 
ser consultadas em artigo recentemente publicado na 
revista Journal of Transcatheter Interventions (JOTCI): 
Ribeiro HB, Brito Júnior FS, Abizaid A. Reparo trans-
cateter valvar mitral com clipe para o tratamento da 
insuficiência mitral secundária ou funcional. Revisão da 
literatura. J Transcat Intervent. 2020;28:eA20200015. 
doi: 10.31160/JOTCI202028A20200015

Henrique Ribeiro 
Hemodinamicista 
dos Hospitais InCor, 
Samaritano Paulista  
e Sírio-Libanês,  
São Paulo (SP)

https://jotci.org/pt-br/
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Oclusão
percutânea de 
forame oval

SEGURANÇA

O forame oval (FO) é uma comunicação entre os átrios, 
fundamental na vida embrionária, que se fecha 
espontaneamente no período pós-natal. 

Sua patência continuada tem sido associada a uma 
série de condições clínicas significantes, notadamente acidentes 
vasculares cerebrais isquêmicos (AVCIs), enxaqueca com aura, 
platipneia-ortodeoxia e em eventos cerebrais descompressivos 
em mergulhadores. Está presente em aproximadamente 30% da 
população abaixo dos 30 anos de idade, chegando a 20% na nona 
e décima décadas de vida1.

A associação da patência do FO aos AVCIs sem causa determina-
da já é sobejamente conhecida. Em que pese a inúmera série de 
casos publicados com bom resultado, as evidências definitivas só 
foram obtidas a partir de estudos publicados em 2017 e 2018, que, 
finalmente, demonstraram a superioridade da oclusão percutânea 
do FO sobre o tratamento medicamentoso antiplaquetário2-5. 

Os critérios de seleção, nesses estudos, incluíram pacientes 
portadores de FO entre 15 anos e 60 anos de idade, que tinham 
tido AVCI recente e que apresentassem FO de alto risco, descar-
tadas todas as outras causas possíveis. A faixa etária de 15-60 
anos foi selecionada para provar o efeito benéfico da oclusão 
percutânea em pacientes sem outras comorbidades causadoras 
de AVCI, em quem o FO deveria ser a única causa dos eventos 
embólicos. É importante salientar que a opção por essa faixa 
etária foi apenas metodológica e não invalida a eficácia e a 
segurança da oclusão em pacientes mais jovens ou idosos. 
Nestes, inclusive, o risco de recidiva do AVCI é maior que na 
população estudada6. Estudos analisando a segurança e a eficácia 
do procedimento demonstram que, no acompanhamento a longo 
prazo, os efeitos benéficos da oclusão percutânea do FO com-
parativamente aos do tratamento clínico com antiplaquetários 
se fazem mais evidentes7-9.

É importante salientar que nem todos os FOs são responsáveis 
por eventos embólicos, portanto não devem ser fechados. A 
atuação conjunta com a Neurologia é fundamental para que 
sejam selecionados apenas os pacientes nos quais o FO seja 

realmente o facilitador da embolia paradoxal. Deve-se lançar 
mão de elementos que caracterizem com a maior segurança que 
o AVCI seja, de fato, atribuído ao FO. O escore de pontos Risk 
of Paradoxical Embolism (RoPE), baseado em dados clínicos, 
atribui valores numéricos a diversas características, e quanto 
maior a soma resultante maior é a probabilidade de que o AVCI 
seja atribuído ao FO e que este não seja apenas um achado in-
cidental10. A presença de aneurisma de septo atrial, a passagem 
de grande shunt direita-esquerda através do túnel, a presença 
ou a propensão do paciente a trombose venosa, a lesão arte-
rial isquêmica em território cerebral tipicamente afetado por 
embolias e a ausência de fatores de risco para aterosclerose  
são dados que aumentam a possibilidade de que o AVCI seja 
atribuído ao FO11. A maior abertura do FO, o comprimento do 
túnel, a hipermobilidade do septo primo, a presença de válvula 
de Eustáquio proeminente ou rede de Chiari, o aparecimento 
de grande shunt direita-esquerda após manobra de Valsalva e o 
ângulo agudo entre o forame e a veia cava inferior caracterizam 
um FO como sendo de alto risco12. Pacientes que tenham apresen-

Francisco Chamié 
Chefe do Setor de 

Cardiologia Intervencionista 
dos Defeitos Congênitos 
e Estruturais do Hospital 

Federal dos Servidores do 
Estado, Rio de Janeiro (RJ)
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tado AVCI relacionado ao FO têm indicação 
de oclusão para prevenção secundária dos 
eventos embólicos. 

Com relação à enxaqueca, sabe-se que existe 
maior prevalência de FO em pacientes portado-
res de enxaqueca com aura, mas ainda não exis-
tem evidências definitivas sobre a superioridade 
da oclusão do FO, embora acarrete redução do 
número e da intensidade de episódios de enxa-
queca com aura e possa estar associada ao de-
saparecimento completo dos sintomas. Aceita-se 
como razoável a oclusão de FO em pacientes 
com enxaqueca grave, desabilitante e refratária 
à terapia medicamentosa específica13-15.

A doença descompressiva em mergulha-
dores é causada por formação de gás nos 
tecidos ou no sangue causada por redução 
da pressão ambiente e se divide em dois ti-
pos: tipo 1, que se caracteriza por sintomas 
periféricos (dor articular, dor musculoes-
quelética e/ou rash cutâneo); e tipo 2, mais 
grave, que apresenta sintomas neurológicos 
e dispneia acompanhada de dor torácica. A 
presença de FO facilita o aparecimento de 
doença descompressiva tipo 2. Recomenda-
-se aos mergulhadores portadores de FO 

que, após episódio de doença descompressiva, tenham seu FO fechado16,17. 
A platipneia-ortodeoxia define-se como a dispneia associada a insaturação 

arterial em posição ortostática, que melhora com o decúbito. É uma situação 
rara e necessita de um shunt direita-esquerda associado a um componente 
funcional que cause o shunt. A oclusão do FO tem demonstrado melhora ou 
eliminação dos sintomas na maioria dos pacientes. A platipneia-ortodeoxia 
é considerada indicação para oclusão de FO18. 

O procedimento de oclusão tem sido realizado rotineiramente e com 
sucesso em todo o território nacional. Embora não haja um item específico 
para oclusão do FO, pode ser encontrado no rol da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) sob o título genérico de oclusão percutânea de 
shunts intracardíacos, e esse é o código que utilizamos na solicitação do 
procedimento. Nas diretrizes da American Heart Association (AHA) e da Eu-
ropean Society of Cardiology (ESC) também não há um item específico sobre 
FO19,20. Aparece na diretriz da ESC, no capítulo de comunicação interatrial 
(CIA), citado como sendo razoável a oclusão de CIA em presença de embolia 
paradoxal (classe IIa/nível de evidência C). Aparece no Practice Advisory 
Summary da Academia Americana de Neurologia como nível de evidência B21.

A oclusão do FO é um procedimento relativamente simples, mas deve ser 
realizado apenas por profissional devidamente habilitado, que domine não 
apenas a técnica de manuseio das próteses intracardíacas como as imagens 
ecocardiográficas, por meio das quais vai ser feita a escolha do dispositivo 
adequado, essencial para o sucesso do procedimento. 

Nota da Redação: O artigo com as referências está disponível no portal 
sbhci.org.br
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FECHAMENTO PERCUTÂNEO DA COMUNICAÇÃO 
INTERATRIAL NO BRASIL. DA INTRODUÇÃO À 
INCORPORAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

CARLOS AC PEDRA, PHD, FACC, FSCAI
Chefe da Seção Médica de Intervenções em Cardiopatias Congênitas e da UTI 
Pediátrica do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Responsável pelas Intervenções em Cardiopatias Congênitas do Hospital do 
Coração do Sanatório Sírio, São Paulo, SP, Brasil

O fechamento percutâneo na Comunicação Interatrial 

tipo ostium secundum (CIA) foi introduzido no Brasil por Ha-

ddad e colaboradores utilizando a prótese de Sideris em meados 

dos anos noventas. Tal prótese não ganhou aceitação geral por 

apresentar inúmeros problemas em sua concepção e implante. 

Foi em Setembro de 1997 que o método ganhou grande impul-

so quando o grupo do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

liderado pelo professor Valmir Fontes e tutorado pelo professor 

Ziyad M Hijazi realizou os 7 primeiros casos de fechamento uti-

lizando a prótese Amplatzer, que se tornou o padrão-ouro para 

oclusão do defeito nos anos subsequentes.  

Com os resultados iniciais animadores, a prótese tornou-se dis-

ponível em diâmetros maiores, ampliando a abrangência do método, 

sendo aprovada pelo FDA americano em 2001. Hoje em dia estima-

-se que mais de 90% dos casos de CIA com repercussão hemodinâ-

mica caracterizada pelo aumento do ventrículo direito à ecocar-

diografia são favoráveis para o fechamento percutâneo. Apenas 

as CIAs com bordas contralaterais insuficientes (exemplo: ambas 

bordas póstero-inferior e antero-superior), as CIAs muito gran-

des para o tamanho do paciente (ex: CIAs maiores que 18-20 mm 

em bebês com menos 10 kgs) e algumas CIAs com extremo mal 

alinhamento do septo primo não são factíveis para o implante. 

É importante lembrar de novos paradigmas de indicação que 

incluem lactentes com menos de 1 ano com comorbidades asso-

ciadas a CIA , como broncodisplasia pulmonar da prematuridade, 

síndromes genéticas (Ex: Sd de Down e outras trissomias ou de-

leções cromossômicas) e chiado perene com impacto negativo no 

crescimento pondero-estatural. O fechamento da CIA nesta po-

pulação de risco leva uma melhoria imediata e significativa nos 

quadros pulmonares e rápida retomada no ganho de peso. Outro 

paradigma que foi quebrado ao longo dos anos foi a oclusão da 

CIA em indivíduos idosos com mais de 60 anos. Estes pacientes 

por vezes são considerados pouco sintomáticos devido a restri-

ção física que a cardiopatia os impõe.  Após o fechamento há uma 

notável melhoria na classe funcional, na capacidade física (em 

dados objetivos obtidos pelo teste cardio-pulmonar), nos índices 

bioquímicos de ICC e no melhor controle de possíveis arritmias 

supraventriculares já instaladas. Esta população é a de maior ris-

co para intervenção cirúrgica com extra-corpórea devido às fre-

quentes comorbidades, com o tratamento percutâneo emergindo 

como uma opção muito mais segura, tão eficaz e mais custo-efe-

tiva. Nestes pacientes é importante lembrar que a disfunção dias-

tólica do ventrículo esquerdo associado a comorbidades e/ou à 

idade pode estar mascarada pela CIA. O fechamento do defeito 

pode levar a edema agudo pulmonar que deve ser reconhecido 

prontamente e tratado com diuréticos e drogas lusitrópicas.

Apesar do procedimento ser relativamente simples do pon-

to de vista técnico em mãos capacitadas, é fundamental frisar a 

necessidade de treinamento apropriado. Tais diretrizes para trei-

namento foram publicadas por sociedades americanas (como SCAI 

e AHA), europeias e pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica 

e Cardiologia Intervencionista (SBHCI).  O operador deve ter 

sido treinado em Cardiologia ou em Cardiologia Pediátrica e 

em Intervenções Percutâneas em centros de treinamento reco-

nhecidos pela SBHCI e ser detentor do título de Habilitação em 

Cardiologia Intervencionista outorgado pela SBHCI em conjunto 

com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). A constatação 

recente de que colegas sem este tipo de treinamento, especial-
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Aproximadamente dois terços dos pacientes portadores 
de fibrilação atrial (FA) apresentam alto risco para o 
desenvolvimento de complicações cardioembólicas 
(escore CHADS2 > 2) e têm indicação de anticoagulação 

oral. Apesar de altamente eficazes em prevenir os fenômenos 
cardioembólicos, os anticoagulantes orais (OACs, do inglês oral 
anticoagulants) apresentam importantes limitações, incluindo 
o aumento do risco de complicações hemorrágicas. A oclusão 
percutânea do apêndice atrial esquerdo (LAAO, do inglês left 
atrial appendage occlusion) é uma alternativa segura e eficaz 
aos OACs para a prevenção do acidente vascular cerebral (AVC) 
em pacientes com FA não valvular, conforme demonstraram os 
estudos randomizados WATCHMAN Left Atrial Appendage Sys-
tem for Embolic Protection in Patients With Atrial Fibrillation 
(PROTECT-AF) e Evaluation of the WATCHMAN LAA Closure Device 
in Patients With Atrial Fibrillation Versus Long Term Warfarin 
Therapy (PREVAIL), comparando o oclusor WATCHMAN com a 
varfarina. No PROTECT-AF, observou-se, inclusive, redução de 
mortalidade com o dispositivo oclusor no acompanhamento de 
5 anos. No recente estudo randomizado Left Atrial Appendage 
Closure vs. Novel Anticoagulation Agents in Atrial Fibrillation 
(PRAGUE-17) (doi: 10.1016/j.jacc.2020.04.067) e em metanálise 
englobando cerca de 88 mil pacientes (doi: 10.1136/hear-
tjnl-2016-309782), a LAAO também se mostrou comparável aos 
novos anticoagulantes orais (NOACs) na prevenção de morte e 
AVC ou embolia sistêmica em portadores de FA não valvular, com 
riscos similares de sangramento. A despeito dessas evidências, 
as diretrizes europeias e do American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/AHA) para manejo da FA apre-
sentam, atualmente, recomendação classe IIb, nível de evidência 

B para a LAAO. Já as diretrizes brasileiras de FA reconhecem 
a LAAO como alternativa válida aos OACs, recomendando-os 
com classe IIa tanto para pacientes com alto risco de eventos 
cardioembólicos e contraindicação aos OACs (nível de evidência 
B), como para aqueles que sofreram AVC embólico ou embolia 
sistêmica apesar do uso correto de OACs (nível de evidência C). 
No Brasil, o primeiro procedimento de LAAO foi realizado há 
10 anos e, apesar da recomendação mais avançada da diretriz 
brasileira e do grande potencial terapêutico da LAAO, esse ainda 
é um procedimento pouco difundido e utilizado em nosso meio, 
em grande parte pela ausência de cobertura pela saúde suple-
mentar e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas também pela 
necessidade de estudos randomizados mais robustos comparando 
a LAAO ao tratamento contemporâneo com os NOACs. Dois gran-
des estudos randomizados, CHAMPION-AF e Amplatzer Amulet 
LAAO vs. NOAC (CATALYST), em fase inicial de implementação, 
testarão dois dispositivos oclusores (WATCHMAN e AMULET) vs. 
NOACs em pacientes elegíveis para anticoagulação oral. Do mes-
mo modo, no cenário de pacientes com contraindicação absoluta 
aos OACs, mais informações são necessárias para confirmar a 
segurança da utilização apenas de antiagregantes plaquetários 
após a LAAO, uma vez que os estudos randomizados até agora 
disponíveis empregaram a varfarina por 45 dias após a LAAO, 
sendo excluídos os pacientes com contraindicação formal aos 
OACs. O estudo em andamento Assessment of the WATCHMAN™ 
Device in Patients Unsuitable for Oral Anticoagulation (ASAP-
-TOO) nos trará informações conclusivas sobre essa questão. Até 
lá, a indicação da LAAO deve ser baseada na cuidadosa avaliação 
dos riscos e benefícios dessa terapia transcateter comparada à 
terapia vitalícia com OACs.

Fábio Sândoli de Brito Júnior 
Coordenador 
do Programa de 
Intervenção em 
Cardiopatia Estrutural 
do InCor-HCFMUSP, 
São Paulo (SP)

Fechamento 
do apêndice 
atrial esquerdo:
10 anos no Brasil
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STRUCTURAL HEART

A primeira prótese de segunda 
geração para oclusão percutânea 
do apêndice atrial esquerdo 
disponível no Brasil.

A M U L E T

D R. Ê N I O  E .  G U É R I O S
Cardiologista intervencionista, proctor da Abbott para oclusão 
do apêndice atrial esquerdo

A oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo (OAAE) se estabeleceu 
como uma alternativa segura e eficaz ao tratamento com anticoagulantes
orais para prevenção de acidente vascular cerebral e de embolias sistêmicas  
em pacientes com fibrilação atrial não valvular. Mais de 100.000 pacientes 
já foram tratados com OAAE em todo o mundo e a aplicação desta terapia 
tem se expandido significativamente no Brasil.

O uso clínico do Amplatzer Cardiac Plug (ACP, Abbott) para OAAE teve  
início em 2008 e o seu primeiro implante no Brasil ocorreu em 20101. O 
Amulet, que é a primeira prótese de segunda geração para OAAE lançada 
no Brasil, é uma evolução do ACP e foi desenhado para dar ainda mais 
segurança e versatilidade ao procedimento. A estrutura do Amulet é composta 
por 3 partes (disco, pino conector e lobo – figura superior) e o implante do 
dispositivo causa a oclusão do AAE por meio de 3 mecanismos distintos 
e complementares: seu disco proximal sela o apêndice no seu óstio, seu 
lobo distal separa o corpo do apêndice da cavidade atrial esquerda e uma 
dupla camada de poliéster recobre todos os componentes do dispositivo 
(figura inferior). Sua técnica de implante é atraumática, permitindo pouca 
manipulação do AAE. O implante proximal da prótese na estrutura do AAE, 
somado à articulação que permite o desalinhamento dos seus componentes, 
possibilita que seja tratada grande parte da ampla variabilidade anatômica dos 
apêndices atriais esquerdos, incluindo aqueles com dimensões maiores e aqueles com angulações mais complexas. Mecanismos 
de retenção mais numerosos e o aumento da espessura do lobo também conferem ao Amulet maior estabilidade após o implante, 
em comparação com o ACP. Além disso, a possibilidade de recaptura e reposicionamento do dispositivo fazem com que 
os resultados finais do procedimento possam ser otimizados, praticamente eliminando a chance de oclusões incompletas do AAE.

Estes aperfeiçoamentos técnicos tiveram impactos positivos significativos nos resultados imediatos e tardios obtidos após a 
OAAE com Amulet: grandes registros e cerca de 200 publicações internacionais, englobando mais de 8.000 pacientes tratados, 
demonstraram taxas de sucesso do procedimento e índices de oclusão total do AAE superiores a 99%, com baixa ocorrência 
de complicações. A intervenção permitiu que os pacientes suspendessem seu tratamento com anticoagulação oral, e no seu 
seguimento tardio observou-se uma redução consistente do risco relativo de ocorrência de AVC, de embolias sistêmicas 
e de sangramentos maiores2, 3. Deve-se ainda ter em mente que os benefícios da OAAE são crescentes e melhor percebidos 
a longo prazo, uma vez que o procedimento permite evitar os riscos cumulativos da anticoagulação oral continuada.

Referências: 1. Guérios EE, Chamié F, Montenegro M et al. First results of the Brazilian Registry of Percutaneous Left Atrial Appendage Closure. Arq Bras Cardiol 2017; 109:440-7 2. Landmesser U, Schmidt 
B, Nielsen-Kudsk JE et al. Left atrial appendage occlusion with the Amplatzer Amulet device: periprocedural and early clinical / echocardiographic data from a global prospective observational study. 
Eurointervention 2017; 13:867-76 3. Hildick-Smith D, Landmesser U, Camm AJ et al. Left atrial appendage occlusion with the Amplatzer Amulet device: full results of the prospective global observational study. 
Eur Heart J 2020; doi:10.1093/eurheartj/ehaa169.
Amplatzer Amulet - Left Atrial Appendage Occluder - Registro ANVISA Nº 10332340469. Amplatzer Amulet Delivery Sheath - Registro ANVISA Nº 10332340464. O produto mencionado neste material destina-
se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo. Para a utilização 
desse produto é necessário treinamento prévio. Todos os desenhos são apenas representações artísticas e não devem ser considerados desenhos técnicos ou fotografias. Amplatzer é marca do grupo de empresas 
Abbott. St. Jude Medical Brasil Ltda. Rua Itapeva, 538 – 5° ao 8° andares – Bela Vista – São Paulo – SP – 01332-000 – Brasil. SAC: (11) 5080-5454. BrasilSHFaleConosco@abbott.com.
© 2020 Abbott. Todos os direitos reservados. MAT-2007655 v1.0 | Item aprovado apenas para o Brasil.

INFORME PUBLICITÁRIO



3o TRIMESTRE 2020
www.sbhci.org.br

17

RIBAC-NT E RIBAC-M

IMPLANTE TRANSCATETER DE BIOPRÓTESE 
VALVAR AÓRTICA E DE NOVAS 
TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO DE 
VALVOPATIAS – RIBAC-NT

Registro multicêntrico nacional criado em 2010 por iniciativa 
de Fábio Sândoli de Brito Júnior em conjunto com a SBHCI com 
o objetivo de coletar dados a respeito da experiência inicial 
do implante por cateter de bioprótese valvar aórtica (TAVI) no 
Brasil. Após realização do processo regulatório, foram incluídos, 
entre janeiro de 2008 e janeiro de 2017, 1.067 pacientes de 22 
centros nacionais. A análise desses dados contribuiu para o de-
senvolvimento do TAVI no Brasil e gerou publicações científicas 
internacionais pioneiras sobre alguns temas técnicos cruciais, 
como a utilização de técnicas totalmente percutâneas e a 
aplicabilidade do implante direto da prótese transcateter sem 
necessidade de pré-dilatação.

O registro foi muito importante em demonstrar os resultados 
favoráveis desse procedimento no Brasil para a submissão do dossiê 
à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde (CONITEC) e também para o processo de atualização 
do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), ambos em tramitação em instâncias superiores.

O RIBAC-NT também funciona atualmente como uma importan-
te ferramenta para comprovação e controle dos casos realizados 
de TAVI, exigidos para certificação profissional no treinamento 
desse procedimento, conforme resolução 01/2017 da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV)/SBHCI. 

No entanto, desde 2017, em decorrência da reformulação 
das normativas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP) do Ministério da Saúde, não houve mais levantamentos 
dos dados e o registro passou a funcionar como banco de dados 
sem submissão ética. Nesse período, aproveitamos para refor-
mular a ficha de coleta de dados eletrônica e iniciamos também 
a coleta de dados dos procedimentos de implante transcateter 
valve-in-valve.

No momento, iniciamos o processo de nova submissão ética do 
projeto aos Centros de Ensino e Pesquisa dos principais hospitais 
participantes para adequação à resolução do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) no 466 de Proteção Geral de Dados, para que, 
em futuro próximo, possamos avaliar os dados dos mais de 3 mil 
pacientes incluídos e realizar publicações científicas.

Registros Brasileiros:
histórico e perspectivas

Fernanda Marinho Mangione 
Diretora de Avaliação 
de Tecnologia em 
Saúde da SBHCI

AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO 
REPARO TRANSCATETER 
MITRAL – RIBAC-M

O objetivo do RIBAC-M é avaliar os resultados do 
procedimento e a evolução tanto intra-hospitalar 
como tardia dos pacientes submetidos ao implante 
percutâneo de MitraClip em centros brasileiros. 
A coordenação e a administração desse projeto 
são totalmente independentes e realizadas pela 
SBHCI. O RIBAC-M, com a característica de banco 
de dados sem submissão ética, iniciou a inclusão 
de pacientes por meio de um sistema on-line em 
julho de 2019, com a participação de 10 centros. 
No momento está em processo de adequação para 
se ajustar às normas que orientam quanto às pos-
sibilidades de análise e publicação dos dados de 
pacientes. Os dados obtidos por meio desse projeto 
poderão ser utilizados na elaboração de diretrizes 
nacionais sobre o tratamento da insuficiência mitral 
por cateter, além de ajudar na consolidação desse 
tratamento como não-experimental perante o Con-
selho Federal de Medicina (CFM) e na incorporação 
no rol da Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM).

O objetivo da SBHCI é conduzir esses registros 
de forma séria e transparente e de acordo com as 
regulamentações vigentes, para que possam ser 
fontes confiáveis de dados e gerar conteúdo cien-
tífico de qualidade.
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Tratamento e pesquisa na 
cardiopatia estrutural

na era COVID-19

Diante da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), di-
versos setores da sociedade 
foram impactados1. Mesmo 

os pacientes portadores de cardiopa-
tias, que apresentam habitualmente 
elevada morbimortalidade2-5, tiveram 
suspensos seus agendamentos eleti-
vos, como consultas e procedimentos, 
principalmente nos centros de maior 
incidência de COVID-19. Mesmo siste-
mas considerados preparados sentiram 
o impacto da pandemia.

Da mesma forma que a assistência mé-
dica a esses pacientes foi comprometida 
no Brasil e no mundo6,7, os programas de 
pesquisa e desenvolvimento de tecnolo-
gias nessas áreas tiveram que se adaptar 
e muitas vezes se reinventar. 

Programas de desenvolvimento tecno-
lógico e pesquisa em afecções considera-
dos prioridade por atenderem pacientes 
portadores de comorbidades em que a 
demora poderia interferir diretamente 
no desfecho foram priorizados, já que, 
segundo dados da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC)8, a mortalidade por 
causas cardiovasculares cresceu 70% no 
estado de São Paulo em 2020, durante a 
pandemia, comparativamente à mesma 
época do ano de 2019.

Os programas que tratavam de comor-
bidades que não afetavam a sobrevida no 
curto espaço de tempo foram suspensos 
por tempo indeterminado6. Também 
houve limitação de investimentos em 

COVID-19

Com a contribuição de 
Tiago Costa Bignoto 
Médico do Instituto 
Dante Pazzanese 
de Cardiologia,  
São Paulo (SP)

Alexandre Abizaid 
Livre-docente pela USP 
e diretor de Cardiologia 
Intervencionista dos 
hospitais InCor e HCor, 
São Paulo (SP)

determinados programas, situação não rara em países em de-
senvolvimento como o Brasil.

Fato é que diversos projetos que estavam em fases regula-
tórias aparentemente não foram afetados, em decorrência do 
prazo habitualmente alongado para validação em nosso País, 
mas aqueles que estavam em fase de seleção de pacientes se 
depararam com a realidade de suspensões das atividades.

Reuniões, antes presenciais, dos heart teams institucionais 
e de grupos de pesquisa, como comitês de ética, foram ini-
cialmente suspensas. Após uma fase inicial de compreensão, 
propostas para digitalização dessas reuniões começaram a ser 
implementadas. Diversas dificuldades foram encontradas, pois 
tais serviços não dispunham de estrutura nem de equipamentos 
apropriados para apresentação de exames de imagem multi-
modalidade, adequada avaliação de queixas dos pacientes e 
conexão simultânea de diversos especialistas, muitos deles em 
faixa etária de risco para infecção pelo coronavírus.

Os esforços institucionais se tornaram ilimitados e os protocolos 
prioritários tiveram seguimento. Quando todas as ferramentas 
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falhavam, pequenos comitês se reuniam por ligações telefônicas, o 
que não é o ideal, mas compartilhavam seus aspectos detalhados e 
a programação seguia até beneficiar o paciente mais necessitado.

Diante das adversidades que esses serviços enfrentaram, no-
vas habilidades foram aprendidas e aplicadas para uma melhor 
dinâmica no desenvolvimento de pesquisas nesse campo, bem 
como uma melhor gerência de pacientes e orçamentos. Na 
fase atual, a implementação de programas de triagem e fluxos 
separados possibilitam que a máquina estrutural das pesquisas 
retorne às atividades. Aplicação de protocolos com testes soro-
lógicos, assepsia adequada e uso rotineiro de máscaras tornam 
os processos mais seguros. O acompanhamento dos pacientes 
após determinados procedimentos é realizado por profissionais 
da área da saúde que foram capacitados para atendimento 
por telemedicina, conversando digitalmente com o paciente e 
acompanhando os exames diagnósticos pertinentes.

Reuniões virtuais e transmissão adequada de dados e imagens 
otimizam o processo, bem como organizam uma cadeia logística 
institucional para avançar na implementação de protocolos de 
pesquisa mais bem estruturados. Diversos serviços puderam se 
comunicar de forma eficaz e em tempo real, facilitando a troca 
de dados e informações, não só entre setores como também 
entre instituições distanciadas fisicamente.

Também houve a oportunidade do desenvolvimento 
de cursos de complementação técnico-científica à 
distância, com a reunião de inúmeros especialistas 
de diversas partes do mundo, em plataforma comple-
tamente digital e interativa. Simpósios, congressos, 
eventos virtuais (webinars) e serviços de referência 
no tratamento de doentes portadores de cardiopatia 
estrutural montaram programas de educação conti-
nuada com bons resultados.

O desenvolvimento de dispositivos para tratamento 
de cardiopatias estruturais avança em alta velocidade e 
a pandemia criou a oportunidade que faltava para a in-
fraestrutura e os padrões regulatórios se aperfeiçoarem e 
seguirem no mesmo sentido. O futuro do desenvolvimento 
da pesquisa após a pandemia pode ser promissor, pois o 
avanço tecnológico vem para agregar nesse processo, 
muitas vezes moroso e burocrático. Enquanto muitos 
se perguntam qual seria o “novo normal”, por que não 
trazer a tecnologia de informações para a normalidade 
dos processos de pesquisa e educação continuada?

COVID-19

Nota da Redação: O artigo com as referências está  
disponível no portal sbhci.org.br
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O termo doenças estruturais do coração (do inglês 
Structural Heart Diseases) foi introduzido pela 
primeira vez por Martin Leon, em 1999, durante o 
TCT, para designar condições de natureza congênita 

ou adquirida, não coronárias, que acometem valvas cardíacas, 
átrios e miocárdio de forma isolada ou associadamente, pou-
cas das quais já abordadas naquela época pelo cardiologista 
intervencionista. Duas décadas depois, a rápida e contínua 
evolução das intervenções percutâneas nesse cenário, catapul-
tada pelo surgimento do implante por cateter de bioprótese 
valvar aórtica (TAVI), em 2002, trouxe soluções terapêuticas 
efetivas (comumente curativas!) para portadores dessas afec-
ções. Como resultado — e sem exagero — é correto afirmar que 
a abordagem percutânea das doenças cardíacas estruturais 
vem transformando profundamente nossa área de atuação. Tal  
(r)evolução oferece ao mesmo tempo grandes oportunidades aos 
novos colegas e impõe desafios à adequada formação do futuro 
cardiologista intervencionista. 

Ao longo dos últimos anos, nossa alegria e privilégio em 
receber os novos residentes no Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia (IDPC) tem sido acompanhada pela reflexão de que, 
além dos fundamentos primordiais de nossa especialidade, temos 
cada vez mais a responsabilidade de transmitir conhecimentos 
em técnicas e estratégias para novas e mais complexas inter-
venções, que requerem mais tempo e dedicação para serem 
assimiladas. Nesse quesito, a abordagem das doenças estruturais 
constitui exemplo maior. 

Dentre os aspectos comuns no tratamento percutâneo das 
doenças estruturais do coração, destaca-se o papel fundamental 
dos métodos de imagem cardiovascular. Não restam dúvidas de 

que o sucesso do TAVI está alicerçado na utilidade fundamental 
da angiotomografia em selecionar adequadamente pacientes e 
dispositivos, predizer complicações e otimizar o procedimento. 
Da mesma forma, os protocolos de ecocardiografia são indispen-
sáveis para guiar, auferir e tornar reprodutíveis os resultados 
do tratamento percutâneo da insuficiência mitral. Certamente, 
os especialistas em imagem têm papel imprescindível no diag-
nóstico, na abordagem e no acompanhamento pós-intervenção 
dessas afecções. Entretanto, compete também ao cardiologista 
intervencionista analisar, interpretar e integrar todas as informa-
ções desses métodos de imagem, e, para tanto, há necessidade 
de se adquirir e/ou reforçar conhecimentos em ecocardiografia 
(bi e tridimensional), ecocardiografia intracardíaca, angioto-
mografia e ressonância, não aprofundados durante a residência 
tradicional de Cardiologia. 

O tratamento das doenças cardíacas estruturais requer uma 
abordagem multidisciplinar, que agrega a expertise de cardio-
logistas clínicos e intervencionistas e de cirurgiões cardiovas-
culares. Nos dias atuais, o conhecimento em Cardiologia é tão 
vasto e abrangente que o processo de tomada de decisão deve 
basear-se em diferentes visões, informações e experiências 

Doenças cardíacas estruturais e 
os desafios na formação do futuro 
cardiologista intervencionista: 
novas habilidades, conhecimento 
interdisciplinar e atualização constante

Dimytri Alexandre Siqueira 
Chefe da Seção Médica de 
Intervenção em Valvopatias 
Adquiridas do Instituto 
Dante Pazzanese de 
Cardiologia, São Paulo (SP)

“I look at the world and I notice it’s turning”
(While My Guitar Gently Weeps — George Harrison, 1943-2001)

EVOLUÇÃO
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compartilhadas. Assim, é fundamental uma postura integrativa, 
colaborativa e não competitiva de todos os membros do Heart 
Team, tendo como regra a convergência de objetivos para o bem 
comum do paciente. Felizmente, percebemos que esse conceito 
vem sendo cada vez mais difundido entre os futuros colegas 
e aplicado em hospitais que almejam tornar-se referência de 
tratamento dessas afecções. 

Os procedimentos em doenças cardíacas estruturais utilizam 
comumente introdutores arteriais e venosos de maior calibre, e 
deve-se adquirir experiência em técnicas endovasculares para 
obtenção dos acessos, como injeção contralateral, micropunções, 
punções guiadas por roadmap e ultrassom vascular. Habilidades 
relacionadas ao uso de dispositivos de hemostasia e o manejo de 
potenciais complicações vasculares (que podem demandar o uso 
de balões e stents periféricos) são indispensáveis. Além disso, 
técnicas como a punção transeptal, os conhecimentos sobre a 
avaliação hemodinâmica das doenças valvares e o manejo de 
instrumentais intracavitários, menos difundidas durante um pro-
grama formal de especialização em Cardiologia Intervencionista, 
devem ser resgatadas, assimiladas e dominadas. 

Os futuros cardiologistas intervencionistas mantêm-se atuali-
zados e expostos a novos conhecimentos e técnicas em doenças 
estruturais, uma vez que este é um campo em constante inovação. 
Nascem privilegiados pelo ensino digital em Medicina. Excelentes 
recursos educativos são disponibilizados on-line na forma de vídeos, 
webinars, aulas e slides, como os produzidos pela SBHCI. Em 2020, 
nós nos demos conta de que os principais congressos de nossa es-
pecialidade puderam ser transmitidos e acessados com proveito 
por streaming. Nesse âmbito, as mídias sociais representam uma 
mudança dramática na forma tradicional com que conversávamos 
e trocávamos experiências em nossa especialidade: ao emergirem 
como fórum de discussão acessível a todos e em toda parte, hoje 
discutimos, emitimos opiniões, concordarmos, discordarmos e 
aprendemos com a postagem de casos interessantes e desafiado-
res, artigos e estudos clínicos publicados no Twitter, por exemplo. 
Utilizadas conscientemente e com maturidade científica, as mídias 
sociais ocuparão importante papel na educação médica. 

Assim, como conciliar todos esses requisitos que julgamos 
necessários para uma qualificada formação dos futuros colegas? 
No Brasil, os programas de especialização em Hemodinâmica 
e Cardiologia Intervencionista credenciados pela SBHCI têm 
duração de dois anos e oferecem treinamento teórico-prático 
com foco predominante no diagnóstico e tratamento da doença 
arterial coronária, mas a aquisição de habilidades em doenças 
estruturais do coração não é amplamente ofertada. A criação de 
“centros de excelência” no tratamento das doenças cardíacas 
estruturais associa-se a melhores resultados clínicos e permite o 
treinamento e a transmissão de conhecimentos a cardiologistas 

intervencionistas em formação. Impulsionados pela contí-
nua evolução dessas técnicas, diversos hospitais ao redor 
do mundo criaram programas específicos para formação 
de cardiologistas especialistas em doenças estruturais do 
coração. Em nosso País, verifica-se que atualmente ainda 
são poucos os centros nacionais que realizam, de forma 
estruturada e rotineira, intervenções percutâneas em 
doenças cardíacas estruturais. 

Nesse sentido, já é o momento para que todos nós — ca-
pitaneados pela SBHCI — estejamos engajados em discutir 
mais profundamente a capacitação do futuro cardiologista 
intervencionista no tratamento das cardiopatias estrutu-
rais. Iniciativas como o posicionamento recém-publicado da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da SBHCI sobre 
a certificação em nossa especialidade são bem-vindas e 
alvissareiras, porém diversas questões permanecem: Como 
oferecer todos os ensinamentos durante a especialização 
em Cardiologia Intervencionista? É necessário mais um 
ano para complementação? Qual o mínimo de habilida-
des requeridas para ser certificado como especialista em 
cardiopatias estruturais? Tal certificação é mesmo neces-
sária ou a formação como cardiologista intervencionista 
é suficiente? Qual o volume de procedimentos requeridos 
para se manter a proficiência? Devemos incluir todos os 
procedimentos para certificação, como TAVI, mitral, forame 
oval patente (FOP), comunicação interatrial (CIA), leaks 
paravalvares? Decerto há necessidade de treinamento em 
imagens tomográficas e ecocardiográficas, mas por quanto 
tempo? Respostas a essas questões são críticas à medida 
que observamos o incremento e a expansão das indicações 
desses procedimentos. Embora o futuro seja sempre im-
previsível, o presente nos revela o caminho a ser seguido.

EVOLUÇÃO

"É o momento para que 
todos nós – capitaneados 
pela SBHCI – estejamos 
engajados em discutir 
mais profundamente a 
capacitação do futuro 
cardiologista intervencionista 
no tratamento das 
cardiopatias estruturais."
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Enquanto o implante por cateter 
de bioprótese valvar aórtica 
(TAVI), independentemente do 
dispositivo utilizado, se conso-

lida progressivamente como terapia de 
escolha para o tratamento da estenose 
aórtica em pacientes com mais de 70 
anos de idade, a terapia transcateter da 
válvula mitral ainda busca maior robus-
tez em evidências científicas para sua 
consolidação na prática diária. No Brasil 
também contamos com diversos empe-
cilhos burocráticos, que retardam ainda 
mais o crescimento de novas tecnologias.

O aparato mitral é anatomicamente 
mais complexo que o aórtico, sendo 
composto por anel, cúspides e subvalvar 
(formado por cordas tendíneas e mús-
culos papilares), necessitando, desde o 
planejamento inicial dos procedimentos, 
maior expertise para avaliação ecocar-
diográfica e angiotomográfica, além de 
domínio das técnicas de punção transep-
tal pelos cardiologistas intervencionistas. 
Com tantas possíveis etiologias torna-se 
difícil determinar que apenas um tipo de 
abordagem seja seguro e eficaz para o 
tratamento de todas as afecções mitrais. 
A cirurgia cardíaca ainda permanece 
como a principal opção terapêutica, e 
a troca valvar corresponde a um por-

Implante percutâneo 
de bioprótese mitral 
por via transeptal: 
uma nova e necessária 
realidade na Cardiologia 
Intervencionista nacional

Figura 1. Bioprótese transcateter SAPIEN 3 dentro de uma prótese cirúrgica 
(A), técnica transeptal (B) e técnica transapical (C).

A B C

centual significativo dos procedimentos invasivos realizados 
na válvula mitral. Na última década houve uma mudança no 
paradigma prático dos cirurgiões cardiovasculares, com maior 
tendência à utilização de biopróteses em detrimento dos 
dispositivos mecânicos. Dessa forma, espera-se que, como re-
sultado do processo estrutural degenerativo valvar, se eleve a 
necessidade de reintervenções futuras. Um estudo com quase 
12 mil pacientes do registro americano da Society of Thoracic 
Surgery (STS) evidenciou que as reoperações mitrais crescem 
aproximadamente 10% ao ano e que a estratificação de risco 
nesses pacientes é progressivamente mais alta, resultando em 
maiores taxas de mortalidade (11,1% vs. 6,5%; P < 0,0001) e em 
maior utilização de recursos e complicações no pós-operatório1.

Como alternativa à reabordagem cirúrgica, em pacientes 
selecionados e com anatomia favorável, surge o implante per-
cutâneo de válvula mitral (Figura 1), também chamado mitral 
valve-in-valve (MViV).

Vinícius Esteves 
Coordenador do Serviço de 
Cardiologia Intervencionista 
dos hospitais Vila Nova Star, 
São Luiz Morumbi e  
Itaim/Rede D’Or São Luiz, 
São Paulo (SP)
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Infelizmente essa técnica ainda é pouco difundida 
entre os cardiologistas no Brasil e até a presente data 
menos de 40 casos foram realizados pela via transep-
tal no País, considerando o período após a aprovação 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
em agosto de 2019. A realidade atual é representada 
pelo implante transcateter da bioprótese balão-
-expansível SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences, Irvine, 
Estados Unidos), desenhada e amplamente utilizada 
para o tratamento da estenose aórtica no mundo. 
Novos dispositivos dedicados já foram desenvolvidos, 
alguns dos quais encontram-se em fase final de estudo 
e outros aguardam liberação dos órgãos reguladores 
para comercialização.

Em 2017, no congresso da American Heart  
Association (AHA), Guerrero2 apresentou os resulta-
dos de um estudo piloto, que incluiu 26 pacientes 
portadores de biopróteses mitrais disfuncionantes 
e com risco cirúrgico (escore STS médio de 10% e 
média de idade de 83 anos) submetidos a implante 
de SAPIEN 3 por via transeptal. O estudo demonstrou 
a factibilidade dessa técnica, com sucesso em todos 
os casos e nenhum óbito na fase hospitalar, levando 
o Food and Drug Administration (FDA) a aprovar a 
técnica nos Estados Unidos. 

Em estudo recentemente publicado on-line, Whi-
senant et al.3 demonstraram os resultados clínicos 
e ecocardiográficos em 12 meses da maior série 
sobre o tema na literatura. O estudo incluiu 1.529 
pacientes oriundos do banco de dados do STS, com 
média de idade de 73,3 + 11,8 anos, sendo 59,1% 

do sexo feminino e a maioria com risco cirúrgico intermediário 
e alto (87,1%), resultado de diversas comorbidades associadas, 
como doença pulmonar obstrutiva crônica (46,3%), cirurgia de 
revascularização miocárdica prévia (34,5%) e fibrilação atrial 
crônica (70,8%). Outro critério de gravidade da população foi o 
elevado porcentual de pacientes com insuficiência cardíaca des-
compensada, 87,1% em classe funcional III/IV da New York Heart 
Association (NYHA). Os dados ecocardiográficos evidenciaram 
que a disfunção da bioprótese foi predominantemente do tipo es-
tenose (55,4%) e insuficiência tricúspide de grau moderado/grave 
em 55,7% da população. Obteve-se elevado sucesso técnico nos 
procedimentos (97,1%), associado a mortalidade intra-hospitalar 
de apenas 1,8%, assim como baixas taxas de complicação, com 
0,7% de acidente vascular cerebral, 0,9% de obstrução da via de 
saída do ventrículo esquerdo, e 1,1% de perfuração cardíaca. 
Mais de 90% dos pacientes receberam os maiores tamanhos da 
SAPIEN 3 (26/29 mm) e em 7,6% foi necessário realizar oclusão 
do defeito septal interatrial. O desfecho primário de eficácia foi 
mortalidade em 12 meses, com incidência de 16,7%, sendo a mor-
talidade cardiovascular de 3,9%. O acesso transeptal apresentou 
menor taxa de mortalidade quando comparado ao transapical 
(15,8% vs. 21,7%; P = 0,03) e o tratamento levou à melhora da 
insuficiência cardíaca e da qualidade de vida, com 90,3% dos 
pacientes em classe funcional I/II da NYHA. Os preditores in-
dependentes de mortalidade foram choque cardiogênico em 24 
horas, insuficiência tricúspide moderada/grave e necessidade de 
utilização de abordagem por via transapical. É importante ressal-
tar que, em 12 meses, os pacientes que receberam os dispositivos  
SAPIEN 3 26/29 mm apresentaram menor gradiente médio 
transvalvar quando comparados aos que receberam dispositivos 
SAPIEN 3 20/23 mm (6,9 mmHg vs. 8,7 mmHg; P = 0,003), assim 

"Infelizmente, nos dias atuais, os cardiologistas 
clínicos, em sua maioria, ao receberem um 
paciente já operado e com disfunção de 
bioprótese mitral para avaliação e conduta, 
irão fazer o encaminhamento para uma nova 
cirurgia cardíaca pelo simples fato de não 
conhecerem o procedimento de MViV."
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como menores taxas de mortalidade (15,6% vs. 28,9%; P < 0,001). 
Trombose dos dispositivos foi rara, com apenas 0,5% de incidên-
cia, e mais de 80% dos pacientes receberam alta hospitalar em 
uso de anticoagulação oral. Esse estudo traz dados muito inte-
ressantes, pois, em comparação com o registro de reoperação 
mitral do próprio STS, descreve uma população mais idosa (73,3 
anos vs. 64 anos) e com estratificação de risco maior segundo o 
escore Predicted Risk of Mortality (PROM) da STS (11,6 vs. 8), 
no entanto com mortalidade em 30 dias menor com a técnica 
transcateter quando comparada à técnica cirúrgica.

Do ponto de vista técnico desses procedimentos, assim como 
em qualquer abordagem em cardiopatias estruturais, o plane-
jamento é crucial. Uma ferramenta interessante é o aplicativo 
ViV Mitral, disponível na internet e que auxilia na escolha do 
tamanho do dispositivo transcateter. Além da seleção correta 
dos materiais, dois aspectos são fundamentais: 

— punção transeptal — geralmente em posição posterior e 
inferior e guiada por ecocardiografia transesofágica, que também 
tem o papel de avaliar o resultado imediato pós-implante do 
dispositivo e a presença de complicações (ecocardiografia tridi-
mensional não é mandatória para esse tipo de procedimento);

— análise angiotomográfica — além da mensuração adequada 
dos diâmetros internos da bioprótese cirúrgica para escolha do 
tamanho do novo dispositivo, é imperativo aferir a área da via 
de saída do ventrículo esquerdo estimada após simulação do im-
plante da válvula transcateter, calculada em software específico, 
já que sua obstrução, apesar de apresentar baixa incidência nos 
estudos, está relacionada a maior letalidade (50%). Esse dado 
deve ser amplamente analisado e debatido no pré-procedimento, 
muitas vezes contraindicando-o ou estabelecendo a utilização de 
técnicas alternativas, como alcoolização septal ou laceração do 
folheto anterior da bioprótese cirúrgica por radiofrequência4,5. 

A seguir estão apresentados os aspectos relacionados aos 
procedimentos de MViV que necessitam de maior esclareci-
mento a partir de estudos dedicados:

— durabilidade a longo prazo das biopróteses;
— anticoagulação (inclusive o papel dos anticoagulantes 

diretos na prevenção da trombose);
— potencial benefício da fratura das biopróteses cirúrgicas 

para otimizar os gradientes das próteses transcateter;
— papel da insuficiência tricúspide no processo decisório 

entre a indicação de procedimento transcateter ou reabor-
dagem cirúrgica.

Infelizmente, nos dias atuais, os cardiologistas clínicos, em 
sua maioria, ao receberem um paciente já operado e com 
disfunção de bioprótese mitral para avaliação e conduta, seja 
no consultório seja no hospital, irão fazer o encaminhamento 
para uma nova cirurgia cardíaca pelo simples fato de não 
conhecerem o procedimento de MViV. Cabe a nós, cardiolo-
gistas intervencionistas, a disseminação da informação dessa 
técnica, que já, embasada pela literatura científica, pode ser 
uma excelente opção terapêutica em pacientes selecionados 
e com anatomia favorável.
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Desafios para iniciar um 
programa de intervenção 
estrutural na atualidade

O espectro de desafios a serem 
cumpridos para se implantar 
um programa de intervenção 
estrutural não se restringe 

apenas à técnica do procedimento em si. 
Aspectos que envolvem o conhecimento 
técnico-científico, a infraestrutura hos-
pitalar e a equipe profissional, assim 
como a observação dos princípios éticos, 
devem ser estudados, compreendidos e 
colocados em prática. 

Iniciar um programa de intervenção es-
trutural na atualidade certamente inclui 
as preocupações anteriormente citadas e 
devem estar presentes para garantir os 
melhores resultados aos pacientes que 
serão submetidos às intervenções estru-
turais. Dessa forma, reitero que nenhum 
desafio deva ser lançado sem levar em 
conta a qualificação e a certificação pro-
fissionais, a legislação e a infraestrutura 
hospitalar adequada envolvida.

Em relação à qualificação profissional, 
começamos a deixar a imperícia para trás 
quando buscamos a formação profissional 
adequada, por meio de residências e 
serviços médicos chancelados por nossa 
Sociedade. Dessa forma, a conquista do 
título de especialista em Hemodinâmica 
e Cardiologia Intervencionista nos pro-
porciona validação tanto técnica como 
jurídica diante das demandas mínimas 
de exigência para atuar em nossa área. 
Todavia, isso não significa um alvará 
que permite a plena execução de todo e 
qualquer procedimento estrutural. São 
necessárias qualificação e certificação 

adicionais, como ocorre, por exemplo, com o implante por ca-
teter de bioprótese valvar aórtica (TAVI). A instrução normativa 
desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovas-
cular em conjunto com a SBHCI (SBCCV/SBHCI 01/2019), de 
19 de março de 2019, foi um trabalho brilhante desenvolvido 
entre essas sociedades, no intuito de organizar as diretrizes e 
os procedimentos para o cumprimento da Resolução SBCCV/
SBHCI 01/2017, a qual propôs vários termos para esse fim. Dessa 
forma, o pleno conhecimento dessa resolução deve fazer parte 
daqueles profissionais que desejem trilhar tal desafio. 

Nesse contexto, fugindo da imprudência e da negligência e 
para uma busca ideal da perícia médica nesse assunto, os itens 
citados no artigo 2o (bit.ly/3hw8KKP) da referida resolução de-
vem ser, entre outros, cumpridos de forma rigorosa e com exce-
lência por aqueles que almejam vencer esse desafio. Importante 
ressaltar que a informação dos casos para o Registro Brasileiro de 
Implante de Bioprótese Aórtica por Cateter (RIBAC), além de ser 
necessária para qualificação profissional, é de suma importância 
para o fortalecimento das estatísticas e para a consolidação dos 
resultados desses procedimentos em nosso País, para que, em 
futuro próximo, sejam credenciados no rol de procedimentos 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

SBHCI EM AÇÃO

Gustavo Eugênio 
Martins Marinho 
Cardiologista 
intervencionista titular 
da SBHCI e coeditor 
do Jornal da SBHCI

http://bit.ly/3hw8KKP
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Associado ao ganho de experiência e à certificação profissio-
nal, não podemos ser imprudentes e achar que as cardiopatias 
estruturais podem ser tratadas sem que haja um ambiente com 
toda a infraestrutura hospitalar necessária para tal. Ao analisar 
o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e 
da SBHCI sobre Centro de Treinamento e Certificação Profissional 
em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, publicado 
em 2020, observa-se que, para a certificação, é defendida 
uma infraestrutura adequada, desde salas de Hemodinâmica 
devidamente equipadas a um heart team pronto para tomar 
as decisões necessárias. Cabe ressaltar que cada vez mais a 
presença de médicos anestesistas, de ecocardiografistas e de 
enfermagem especializada é fundamental para compor esse 
time. Não obstante, além de uma equipe técnica para a realiza-
ção de procedimentos, os materiais utilizados envolvem custos 
elevados, impondo enormes dificuldades aos convênios, sendo, 
muitas vezes, obstáculos jurídicos e desafios a serem vencidos. 
Deve-se ressaltar que o médico é quem detém a autonomia para 
escolher o melhor recurso para o paciente, sempre atuando 
dentro dos padrões éticos.

Diante de todos os desafios que irão surgir na construção desse 
cenário das cardiopatias estruturais, não devemos negligenciar 
o que já foi conquistado até o momento. Dessa forma, seguir as 
diretrizes e a Medicina baseada em evidências, bem como estar 
atentos às novas publicações, devem fazer parte do cotidiano 
do cardiologista intervencionista. Soma-se, a tudo isso, a par-
ticipação em cursos e webinars patrocinados pela SBHCI, que 
serão sempre fonte de conhecimentos atualizados. Acrescente-se 

a toda essa estrutura a presença fundamental dos proctors ou 
tutores, colegas já qualificados e capacitados que deverão fazer 
parte dos primeiros passos daqueles que estão em formação. 
Os inúmeros avanços em nossa área estão formando nichos de 
atuação em terapias estruturais, sendo de suma importância ter 
colegas preparados para ensinar e atuar não só em seus hospitais 
de base, mas em outros laboratórios de Hemodinâmica que ainda 
não possuem esse conhecimento.

As estatísticas das doenças valvares e cardiopatias congê-
nitas nos mostram claramente que uma gama da população, 
principalmente a mais idosa, irá, em algum momento, precisar 
de uma intervenção, visando à maior sobrevida ou à melhor 
qualidade de vida. 

Dentre tudo o que foi comentado sobre os desafios, eventual-
mente irão surgir desafios inesperados aos médicos e pacientes. 
A exemplo disso temos o cenário da pandemia da COVID-19, 
durante a qual a população mais idosa e aqueles mais vulne-
ráveis permanecem escondidos e amedrontados em seus lares, 
evitando os consultórios médicos e hospitais. Com isso, surge 
outro desafio: a redução do número de procedimentos realiza-
dos, dificultando a capacitação e a qualificação dos profissionais 
em formação. 

Concluo dizendo que, embora grandes, os desafios são al-
cançáveis, mas é preciso persistir nos pilares da qualificação e 
certificação médicas e contar com hospitais devidamente equi-
pados, pois, dessa forma, associado ao ganho de experiência e 
à diminuição de riscos, a batalha pela melhor qualidade de vida 
de nossos pacientes será menos árdua. 
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por Inoue et al.5, em 1984, a qual 
se tornou a terapia de escolha 
da estenose mitral com exce-
lentes resultados a curto e longo 
prazos. De Inoue à atualidade, 
marcadamente nas últimas duas 
décadas, houve um tremendo 
avanço no reconhecimento das 
doenças estruturais, seus me-
canismos fisiopatológicos, téc-
nicas de imagem e dispositivos 
para tratamento e diagnóstico 
por cateter. Como resultado 
desses avanços, as intervenções 
cardíacas estruturais vêm se 
estabelecendo como uma subespecialidade própria dentro da 
Cardiologia Intervencionista, envolvendo procedimentos que 
exigem expertise singular, tais como implante percutâneo de 
valva aórtica, oclusão do apêndice atrial esquerdo e de leaks 
perivalvares, e tratamento da insuficiência mitral, os quais 
podem ser  extremamente complexos.

Diante do exposto, reconhecemos que a formação do cardio-
logista intervencionista, na atualidade, exige avanços além da 
formação tradicional, abrangendo procedimentos heterogêneos 
que há muito ultrapassaram os limites do estudo das artérias 
coronárias e o tratamento da doença aterosclerótica. Ademais, 
o leque de profissionais que se habilitam a realizar esses pro-
cedimentos advém de diferentes áreas de interesse, sendo hoje 
reconhecidas suas origens na Cardiologia Clínica, na Cardiologia 
Pediátrica e na cardiopatia congênita do adulto. Devemos, por-
tanto, repensar nossa formação, reconhecendo que os dois anos 
habituais de formação clássica do intervencionista, em geral, 
não constituem uma quantidade adequada de treinamento em 
intervenções coronarianas, cardiopatias estruturais e cardio-
patias congênitas, do período neonatal à idade adulta. Logo, é 
necessário treinamento focado adicional.

Em seus últimos relatórios6-9, a Society for Cardiovascular An-
giography and Interventions (SCAI) tece uma série de exigências e 
pré-requisitos, que não se restringem apenas ao tempo de forma-

EM DEBATE

Estrutural e congênito: 
existe diferença?

Ao fugir dos bairrismos e radicalismos que nos aprisio-
nam, percebemos que esta simples pergunta envolve 
muito mais que a defesa daquilo que acreditamos. Por 
tratar-se de questão inicialmente de semântica, vamos 

ao dicionário da língua portuguesa, onde se lê que ESTRUTURAL 
significa “aquilo que se passa numa estrutura, considerada como 
um conjunto organizado, ou com ela se relaciona” e CONGÊNITO 
é “o que foi adquirido durante a vida fetal ou embrionária; nasci-
do com o indivíduo”. Considerando que os dois termos se referem 
ao mesmo “conjunto organizado”, o coração, concluímos que 
o congênito está envolvido no estrutural, fazendo parte deste, 
mas que este último não está ao primeiro limitado. 

Entrando no campo da Cardiologia Intervencionista, sabemos 
que as intervenções em cardiopatias congênitas tiveram seu 
início em 1953 quando Rubio-Alvarez et al.1 descreveram pela 
primeira vez a técnica de alívio da estenose pulmonar com o 
auxílio de um cateter. Esse procedimento se estabeleceu após 
o uso do balão estático por Kan et al.2, em 1982, e hoje é re-
conhecido como terapia de escolha dessa doença1-3. Ao longo 
de quase 70 anos, de Rubio-Alvarez aos dias atuais, passamos 
por inúmeros avanços em técnicas e tecnologias que fizeram 
da intervenção em cardiopatias congênitas uma especialidade 
única, que exige conhecimento profundo da fisiopatologia e 
reconhecimento da evolução natural e modificada de uma 
gama gigantesca de doenças cardíacas congênitas, além de 
treinamento específico e dedicação quase que exclusiva, prin-
cipalmente para o tratamento de neonatos e crianças pequenas, 
mas também de uma população crescente que são os adultos 
com cardiopatias congênitas. 

Apesar de o termo “doença cardíaca estrutural” ter sido in-
troduzido recentemente — creditado a Martin Leon, em 1999, 
durante o congresso TCT, com o objetivo de oferecer um termo 
abrangente envolvendo processos de doenças cardíacas não-
-coronárias e suas técnicas de intervenção —, reconhecemos 
que as intervenções cardíacas estruturais tiveram sua origem em 
Rubio-Alvarez e colaboradores, quando aliviaram pela primeira 
vez uma estenose de valva cardíaca4. 

A primeira e mais estabelecida intervenção cardíaca estrutural 
não-congênita foi a valvoplastia mitral, descrita inicialmente 

Juliana Rodrigues Neves 
Sócia-titular e 
atual diretora 
de Intervenções 
em Cardiopatias 
Congênitas da SBHCI
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ção, mas também à quantidade de procedimentos diagnósticos e 
intervenções, além de exigências dos centros formadores, nas áreas 
de intervenções em Cardiologia Pediátrica e cardiopatias congêni-
tas, cardiopatia congênita do adulto e intervenções em cardiopatia 
estrutural. E reconhece que as intervenções em crianças devam ser 
realizadas por especialistas habilitados a lidar com particularidades 
e complicações inerentes a essa faixa etária, advindos idealmente 
da Cardiologia Pediátrica, e que as intervenções mais simples em 
cardiopatias congênitas no adulto e as intervenções em cardiopatias 
estruturais apresentam muito mais similitudes que diferenças, com 
áreas de intercessão entre elas, e inclusive com as intervenções 
coronárias, sendo, portanto, complementares. 

Devemos, sim, repensar nossa formação, partindo do pressu-
posto de que, como os especialistas da SCAI concluíram em seu 
relatório sobre intervenção estrutural, o treinamento formal em 
intervenções estruturais e congênitas é apenas “uma base para 
uma vida inteira de aprendizado e amadurecimento, e, portanto, 
pouquíssimos residentes irão dominar mais que o básico de um 
número muito selecionado de procedimentos complexos durante 
um programa de um ou dois anos”.

Diante de todo esse avanço e reconhecendo ser impossível 
estar habilitado com propriedade em todas as intervenções que 
se apresentam na atualidade, faz-se necessária a interação entre 
profissionais de diferentes expertises, trabalhando em conjunto 
e em prol de um objetivo comum, que é a saúde e o bem-estar 
do paciente, e minimizando os riscos de intervenções. Isso é o 
que devemos buscar em nosso dia a dia, reconhecendo nossas 
semelhanças e respeitando nossas diferenças.

Concluindo e respondendo à pergunta inicial, transcrita no título 
deste artigo, considero que “sim”, existem diferenças, mas sem 
deixar de reconhecer que as intercessões ultrapassam os limites 
que as diferenças impõem e que a formação de profissionais espe-
cializados exige, além da residência médica como a conhecemos, 
a forte recomendação para que haja orientação constante por 
especialistas em cada área, com troca e compartilhamento de 
experiências enquanto estivermos evoluindo nesses campos.
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ao mundo conectado. Pesquisa 
da Goldman Sachs prevê que, em 
2025, haverá quase 5 mil comu-
nicações diárias entre pessoas e 
sensores. Esses sensores, hoje, 
já informam movimentações, 
como passos ou mesmo quedas. 
Também aferem saturação de 
oxigênio, frequência cardíaca, 
temperatura, etc. 

A computação cognitiva já consegue ver, interpretar a 
voz e ler, entre outras habilidades humanas. Já há inter-
faces entre médicos, computadores e pacientes capazes 
de captar fenômenos cognoscíveis e armazená-los em ar-
quivos digitais hospedados em nuvens. Seguindo o trajeto 
do dado, a linguagem computacional consegue promover 
mineração de dados e transformar textos livres em bancos 
estruturados. 

Nesse momento, chegam as plataformas de teleconsulta. 
Algumas, simples, resumem-se a conectar médicos e pacien-
tes por ferramentas de vídeo. Outras, mais elaboradas, inte-
gram o máximo das tecnologias, como inteligência artificial 
para triagem, prescrições com certificação digital, business 
analytics, anonimização de bancos de dados e integração com 
IoMTs, entre outras. Esse rico ambiente transforma o ensino, a 
assistência e a pesquisa em saúde. A cada dia vemos análises 
de enormes bancos de dados, processados por supercomputa-
dores, que, em conjunto, definem o big data. Desse big data 
se extrai importante evidência de mundo real, mais rápida, 
generalizável e sob menor custo. O dado é o grande valor. 

Mas, claro, essa evolução traz desafios proporcionais. 
Um deles é a preocupação com a “ditadura digital” e o 
“determinismo tecnológico”. A sociedade se torna vul-
nerável sob impactantes perspectivas, especialmente a 
saúde. E parece que a capacidade de adaptação humana 
está aquém da transformação digital. A Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) pode inibir inadequações, assim 
como implementar pesadelos. Esse problema, porém, 
pode se tornar oportunidade.

Finalmente, novos tempos. A telemedicina, mesmo que 
antiga, aproveita os novos tempos para melhorar a vida 
das pessoas ao universalizar o acesso, democratizar a as-
sistência, promover a equidade, baixar o custo da saúde 
e, impressionantemente, gerar riqueza.

Muito apropriado o enquadramento do tema: novos 
tempos. Pois a telemedicina em Cardiologia vem do 
século passado, quando eletrocardiogramas já eram 
transmitidos, por Willem Einthoven, à distância.

Na década de 1960, a National Ae-
ronautics and Space Administration 
(NASA) monitorava astronautas em suas 
missões espaciais. Em 2005, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) aprovou 
a resolução sobre cibersaúde, reconhe-
cendo a importância das tecnologias de 
informação e comunicações ao afirmar 
que “reforça os direitos humanos fun-
damentais, aumentando e melhorando 
a equidade, a solidariedade, e a quali-
dade de vida e do atendimento”.

Como a definição de telemedicina é 
“o exercício da Medicina à distância, por 

meio das tecnologias de informação e comunicações”, sua prática 
vem usufruindo o impacto das transformações exponenciais dessas 
áreas. As telecomunicações seguem seu ritmo, desde a Internet 
2, do fim do milênio anterior, as fibras ópticas, a comunicação 
móvel, Global Positioning System (GPS) ou 2G, General Packet 
Radio Service (GPRS) ou 2,5G, passando pelas tecnologias 3G, 4G 
e, agora, pela transformação da tecnologia 5G. 

Se a 2,5G marcou a comunicação entre máquinas, com tráfego 
de dados por meio de pacotes, de modo a possibilitar que a rede 
de telefonia celular fosse integrada à internet, a 5G trará a re-
volução da Internet das Coisas Médicas (IoMT, do inglês Internet 
of Medical Things). Essa nova tecnologia será 100 vezes mais 
rápida que a 4G, aumentará a confiabilidade e reduzirá a latên-
cia, promovendo maciça comunicação de máquinas de saúde.

O outro componente dessa transformação é a capacidade de 
processamento computacional, na ordem dos teraFLOPS (ope-
rações de ponto flutuante por segundo). Em 1965, o fundador da 
Intel, Gordon E. Moore, previu que o número de transistores dos chips 
teria um aumento de 100%, ao mesmo custo, a cada 18 meses. Essa 
profecia se manteve até setembro de 2019, quando um amplo grupo 
de pesquisadores publicou a “supremacia quântica”, em que o pro-
cessador quântico, chamado Sycamore, foi capaz de executar 
em 200 segundos uma tarefa específica que os melhores super-
computadores do mundo levariam 10 mil anos para concluir.

Independentemente da supremacia quântica, a IoMT já é con-
siderada a terceira onda da internet, fundindo o mundo físico 
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novos tempos
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PANDEMIA

Webinar: 
Enfermagem especializada

e seu papel na pandemia

O Departamento de Enfer-
magem realizou, em 30 de 
junho, webinar específi-
co, atendendo a convite do 

presidente da SBHCI, Ricardo Alves da 
Costa. “Pandemia COVID 19 — Impacto 
no Processo de Atendimento da Equipe 
de Enfermagem nos Serviços de Hemodi-
nâmica” foi o tema em pauta, visando a 
compartilhar experiências para garantir 
a qualidade e a segurança dos pacientes 
neste momento de crise.

Desde que a doença se espalhou pelo 
mundo, os processos de Hemodinâmica 
passaram por análise e alinhamentos, 
para obter grau mais elevado de prote-
ção a pacientes e profissionais. “Nosso 
foco na elaboração do webinar foi 
favorecer um debate que abrangesse 
a realidade de instituições públicas e 
privadas, abordando os aspectos de 
maior impacto nos serviços, como fluxo 
de atendimentos, manejo dos pacientes 
em sala de procedimentos, consequên-
cias emocionais para colaboradores, 
demanda de exames e o desafio para 
a retomada da rotina dos serviços”, 
pontua a enfermeira Ana Maria T. P. 
Ambrogi, presidente do Departamento.

As discussões foram prestigiadas por 
ambos os presidentes, e como pales-
trantes e debatedores participaram os 
enfermeiros Toni Cleson Lopes Santos 
(Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo — HCFMUSP, 
São Paulo, SP), Érica Tesser Niubo  
(Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP), 
Elaine Neves Cruz Coelho (Angiosemper, 
Belo Horizonte, MG), e Fernanda Jacques 
Calçado (Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia, São Paulo, SP).

O debate foi moderado pela enfermei-
ra Ivanise Maria Gomes, vice-presidente 
do Departamento, e pelo diretor de 
Educação Médica Continuada da SBHCI, 
Paulo Henrique Jorge. 

“Essa troca é de relevância. O aten-
dimento dos pacientes, com segurança 
e qualidade, depende do envolvimento 
de todos os profissionais que atuam nos 
Serviços de Hemodinâmica”, afirma 
Ana Maria.

O grupo, em conjunto, demonstrou os 
ajustes dos processos de atendimento 
para garantir a assistência de alto nível 
e a segurança de todos. 

Ana Maria ressaltou o papel funda-
mental de encontros do gênero para a 
difusão de conhecimento na Enfermagem, 
já que expõem realidades e avaliações 
distintas sobre a mesma situação: “A 
troca de experiências nos propicia encon-
trar soluções de problemas e antecipar 
ações já comprovadas como efetivas em 

outras instituições, agregando valor ao 
atendimento dos pacientes. Às vezes, 
nossa forma de enxergar e resolver uma 
situação pode ser interessante para quem 
ainda não optou pela mesma abordagem”.

Os resultados foram bem positivos. 
Houve 424 participantes durante o webi-
nar, com feedback bastante positivo. Isso 
é resultado da abordagem e da clareza 
com que os assuntos foram abordados. 

Outros debates estão sendo progra-
mados pelo Departamento de Enfer-
magem. A propósito, em 6 de agosto 
mais um webinar foi realizado, com o 
tema “Radioproteção nos Serviços de 
Hemodinâmica”. Além disso, está no 
planejamento a elaboração de cursos 
contínuos de atualização e capacitação 
das equipes para qualificação da inter-
venção em pacientes, abrangendo todas 
as regiões do País. Neste momento, é 
claro, on-line, pois o isolamento segue 
na ordem do dia. 
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Congresso SBHCI on-line  
e XLII Congresso

ATUALIZAÇÃO

Em função dos impactos da COVID-19, a SBHCI formalizou, em 
24 de setembro, a remarcação de data do XLII Congresso da 
SBHCI. Previsto inicialmente para novembro, foi transferido 
para o período de 9 a 11 de junho de 2021, mantendo-se 

Belo Horizonte (MG) como sede. Trata-se de decisão em conjunto 
da Diretoria e da Comissão Organizadora do Congresso, avalizada 
pela Comissão Científica e pelo Conselho Deliberativo da SBHCI.

Com o objetivo de garantir o compartilhamento do conheci-
mento prático-científico com os cardiologistas intervencionistas, 
este ano ocorrerá experiência virtual inédita: a Semana SBHCI 
2020. Rogério Sarmento-Leite, diretor administrativo da SBHCI, 
pontua que o congresso digital, que ocorrerá entre os dias 2 e 
6 de novembro, congregará especialistas e parceiros de forma 
segura, responsável e qualificada: “O ano de 2020 foi revolu-
cionado pela pandemia, inviabilizando as tradicionais reuniões 
presenciais, além das perdas sociais e econômicas, que todos 
sentimos. Na SBHCI, agimos rápido, abrimos caminhos. Organi-
zamos um encontro digital de alto nível, com convidados inter-
nacionais de notório saber e sessões bem estruturadas, para o 
desenvolvimento científico continuado. Infelizmente, perdemos 
a parte social. Contudo, teremos acesso a informações de exce-
lência, usando ferramentas eletrônicas. É essencial que todos 
participem e prestigiem. Tenham a convicção de que a SBHCI 
segue fazendo todos os esforços para a adequada atualização 
do cardiologista intervencionista”.

ABORDAGENS DIFERENCIADAS 

“Serão cinco dias de conteúdo científico qualificado, contando 
com uma programação ao vivo ou sob demanda. Exploraremos 
relevantes tópicos da Cardiologia Intervencionista contemporâ-
nea, em abordagens em diferentes formatos, com participação 
expressiva de convidados e lideranças internacionais”, informa 
Breno Falcão, diretor científico da SBHCI. 

Ricardo Costa, presidente da SBHCI, ressalta o caráter plural, 
inovador, interativo e inclusivo, em ambientes e formatos to-
talmente eletrônicos, capilarizando os avanços e novidades da 
Cardiologia Intervencionista. Juntamente com Falcão, enfatiza 
que serão realizadas sessões interativas com discussões de casos 
ao vivo a partir de centros nacionais e internacionais, sessões 
com casos editados, módulos temáticos e atualizações de evi-
dências científicas, sessões interativas dedicadas a controvérsias 
em diversas áreas da Cardiologia Intervencionista, simpósios da 
indústria, além de sessões de casos interessantes, como night-
mares e melhores casos do ano de estrutural e de coronárias. 

Esses são alguns dos exemplos da rica programação da Semana 
SBHCI 2020, distribuída no decorrer dos dias, com transmissão 
ao vivo, sempre às 16 horas. Roberto Botelho, diretor de Co-
municação da SBHCI, analisa a migração para as plataformas 
digitais: “É tendência mundial, traz eficiência e economia de 
recursos. As vantagens são inúmeras, como a ampliação do aces-
so, o que no caso do conhecimento médico é tudo. Educação 
médica continuada por plataformas digitais atinge um público 
inatingível presencialmente. A SBHCI já o faz com competência 
em webinars, por exemplo. A tecnologia básica, no caso da 
Semana SBHCI 2020, será na plataforma streaming, transmitida 
ao YouTube. Teremos dinâmica, capilaridade e segurança na 
manutenção da qualidade da transmissão”.

VEM MAIS POR AÍ

Ari Mandil, presidente do Congresso SBHCI 2021, registra estar 
animado com a perspectiva de reencontro presencial com os 
colegas, de troca de informações e da volta da interação com 
especialistas internacionais: “Vários simpósios estão sendo or-
ganizados e teremos sessões informais com professores de vários 
países para discussões de casos desafiadores. Demos um up com 
a adoção de simuladores nas sessões e teremos apresentações de 
inúmeras novidades na especialidade. Enfim, de fato um marco 
para a Cardiologia Intervencionista”.
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