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I – Elaboração Final:  /8/2007 

 

II – Origem: CT de MBE da Unimed Federação-RS. Responsáveis Técnicos pela 
Avaliação Michelle Lavinsky, Fernando Herz Wolff, Carisi A Polanczyk, Luis Eduardo 

P Rohde, Alexandre Pagnoncelli, Alexandre Maulaz 

 

- Revisão: CT Nacional de MBE, Unimed do Brasil. Responsáveis Técnicos: Luiz 

Henrique P. Furlan, Carlos Augusto Cardim de Oliveira, Alexandre Pagnoncelli, 

Silvana M Bruschi Kelles, Claudia Regina de O. Cantanheda e Jurimar Alonso.  

 

III – Tema: Fechamento percutâneo de Forâmen Oval Patente (FOP)  na prevenção 

de eventos cerebrovasculares  

 

IV – Especialidades Envolvidas: Neurologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, 

Hemodinâmica 

 

V – Questão Clínica: Revisar as evidências científicas na literatura sobre o benefício 

do uso do fechamento percutâneo de forâmen oval patente comparado com o 

tratamento clínico convencional na prevenção secundária de eventos 

cerebrovasculares. 

 

VI – Enfoque: Terapêutico 

 

VII - Introdução:  
O Forâmen Oval Patente (FOP) é a persistência de uma comunicação na 

parede que divide o átrio direito do esquerdo. Antes do nascimento o coração fetal 

apresenta essa comunicação, chamada de forâmen oval. Este pertuito permite a 

passagem do sangue proveniente da drenagem venosa periférica e o direciona para o 

lado esquerdo da circulação, fornecendo sangue para o cérebro e para o corpo antes 

que retorne para a placenta. O forâmen oval geralmente fecha espontaneamente após 

o nascimento, entretanto uma em cada quatro pessoas permanece com esta 

passagem patente1.  

 Existe entendimento geral de que a maioria dos indivíduos com FOP é 

assintomática, não tem complicações derivadas de sua presença e, desta forma, não 

necessita tratamento específico. Alguns estudos na última década, entretanto, 

sugerem associação entre FOP e acidente vascular cerebral (AVC) criptogênico (de 
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causa desconhecida). Esta entidade pode ser responsável por até 40% de todos os 

acidentes vasculares isquêmicos, sendo que a metade deles terá forâmen oval 

patente2. dos eventos neurológicos agudos. Neste contexto, diversos especialistas 

preconizam estratégias de tratamento para prevenção de eventos tromboembólicos 

em pacientes que apresentaram embolias supostamente paradoxais. 

 As opções terapêuticas incluem tratamento clínico com antiplaquetários ou 

anticoagulação; fechamento cirúrgico (cirurgia cardíaca aberta) ou fechamento 

percutâneo do FOP.  O objetivo do tratamento clínico é o controle dos fatores de 

coagulação sanguíneos diminuindo a chance de formação de trombos. O fechamento 

do FOP através de cirurgia aberta é uma opção considerada naqueles pacientes que 

não respondem a tratamento clínico, embora implique nos riscos inerentes a 

procedimentos cirúrgicos de grande porte, com necessidade de circulação extra-

corpórea. Recentemente, o fechamento percutâneo emergiu com opção para esses 

pacientes, como procedimento minimamente invasivo. Essa opção terapêutica envolve 

uma pequena incisão inguinal para introdução dos dispositivos através da veia 

femoral. Controles ecocardiográficos e fluoroscópicos são utilizados para determinar o 

tamanho, posição e o número dos defeitos, sua relação com estruturas adjacentes e 

posicionar o dispositivo de oclusão. Muitas vezes um balão é usado para estimar o 

diâmetro do defeito. O dispositivo de oclusão é então avançado através cateter semi-

rígido e expandido no defeito para fechá-lo. O procedimento pode ser ambulatorial ou 

necessita de internação de apenas 1 dia. Pequenos shunts residuais podem 

permanecer imediatamente após o procedimento, com resolução posterior da maioria 

destes, pelo crescimento de tecido endotelial nas proximidades do  dispositivo 2.  

VIII - Metodologia: 
 

• Fonte de dados: PUBMED, Biblioteca do Cochrane, National Institute for 

Health and Clinical Excellence (NICE), Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH), Health Technology Assessment (HTA - 

NHS) nas línguas inglês, espanhol e português. 

 

• Palavras-chaves: Patent  foramen ovale; Percutaneous closure; 

Endovascular closure; Transcatheter closure; Amplatzer. 

 

• Desenhos dos estudos buscados: Foram buscadas revisões 

sistemáticas, metanálises e avaliações de tecnologia, assim como, ensaios 

clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações ou 
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metanálises identificadas anteriormente. Havendo metanálises e ensaios 

clínicos, apenas estes estudos serão contemplados. Na ausência de 

ensaios clínicos randomizados, foi realizada busca e avaliação da melhor 

evidência disponível (estudos não-randomizados ou não-controlados).  

 

• Período pesquisado: 1997 a 2007 

 

• População Incluída: Pacientes com FOP com história de eventos 

tromboembólicos.  

 

• Resultado da busca bibliográfica:  

- Avaliações de Tecnologia em Saúde: 

 NICE: 1 avaliação de tecnologia em saúde de 20041; 

 CADTH, HTA: não foram localizadas avaliações 

específicas. 

- Metanálises e Revisões Sistemáticas: 1 revisão sistemática3  

incluída ATS do NICE; 

- Ensaios Clínicos Randomizados: Não localizados  

- Quasi-Experimentos: 1; 

- Séries de Casos: ver abaixo; 

 

O grau de recomendação tem como objetivos dar transparência às 

informações, estimular a busca de evidência científica de maior força e auxiliar a 

avaliação crítica do leitor, o responsável na tomada de decisão junto ao paciente. 
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Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for 
Evidence-based Medicine” - última atualização maio de 200117 

Grau de 
Recomendação 

Nível de 
Evidência 

Tratamento/ 
Prevenção – Etiologia 

 
Diagnóstico 

 

1A 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Ensaios Clínicos 

Controlados e 

Randomizados 

Revisão Sistemática 

(com homogeneidade) 

de Estudos Diagnósticos 

nível 1 Critério 

Diagnóstico de estudos 

nível 1B, em diferentes 

centros clínicos 

1B 

Ensaio Clínico Controlado 

e Randomizado com 

Intervalo de Confiança 

Estreito 

Coorte validada, com 

bom padrão de 

referência Critério 

Diagnóstico testado em 

um único centro clínico 

A 

1C 
Resultados Terapêuticos 

do tipo “tudo ou nada” 

Sensibilidade e 

Especificidade próximas 

de 100% 

2A 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Estudos de Coorte 

Revisão Sistemática 

(com homogeneidade) 

de estudos diagnósticos 

de nível > 2 

2B 

Estudo de Coorte 

(incluindo Ensaio Clínico 

Randomizado de Menor 

Qualidade) 

Coorte Exploratória com 

bom padrão de 

Referência Critério 

Diagnóstico derivado ou 

validado em amostras 

fragmentadas 

ou banco de dados 

B 

2C 

Observação de Resultados 

Terapêuticos 

(outcomes research) 

Estudo Ecológico 
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3A 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Estudos Caso-Controle 

Revisão Sistemática 

(com homogeneidade) 

de estudos diagnósticos 

de nível > 3B 

3B Estudo Caso-Controle 

Seleção não consecutiva 

de casos, ou 

padrão de referência 

aplicado de forma 

pouco consistente 

C 4 

Relato de Casos (incluindo 

Coorte ou 

Caso-Controle de menor 

qualidade) 

Estudo caso-controle; ou 

padrão de referência 

pobre ou não 

independente 

D 5 
Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada 

em matérias básicas (estudo fisiológico ou estudo com 

animais) 

 

 

 

 

IX – Principais estudos encontrados 

Avaliações de Tecnologia em Saúde 

 

a) Em 2004, o NICE 1 publicou uma avaliação de tecnologia sobre prevenção 

secundária de eventos tromboembólicos seguidos de fechamento 

percutâneo de forâmen oval patente. Essa revisão foi baseada em séries 

de casos com seguimento limitado (máximo 24 meses), envolvendo 

pacientes e tecnologias diferentes entre si. Foi incluída uma revisão 

sistemática3 disponível sobre o assunto e oito séries de casos4-11. Por se 

tratarem de séries de casos, os estudos não serão descritos 

individualmente. Os autores da revisão sistemática3 relataram uma taxa de 

recorrência de eventos em um ano que variou de 0% a 4,9%. Em um 

estudo com 307 pacientes4 com seguimento de 24 meses, cinco pacientes 

apresentaram eventos recorrentes, atribuindo um risco anual de 0,6% para 

acidente isquêmico transitório (AIT), 0% para AVC e 0,2% para embolia 
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periférica. Em um segundo estudo de 457 pacientes6, com seguimento 

médio de 19,6 meses, a incidência de eventos recorrentes seguindo o 

procedimento foi de 1,9%, em comparação com a incidência de 3,2% de 

incidência de eventos anterior ao fechamento percutâneo. Não há estudos 

comparativos entre os tratamentos e os dispositivos utilizados são muito 

diferentes entre si. As taxas de complicações variaram muito entre os 

estudos. Na revisão sistemática3, a taxa de complicações maiores e 

menores variou entre 0% a 10% e 0% a 24%, respectivamente, com uma 

incidência anual de 1,5 e 7,9%. Em outro estudo de 100 pacientes5, 9 

apresentaram complicações relacionadas com o procedimento incluindo 

embolização do dispositivo (2%), fistula arteriovenosa (1%) e 

tamponamento cardíaco (1%). Outros estudos relatam como complicação 

formação de trombose, elevação transitória de segmento ST e embolismo 

gasoso transitório. Os autores concluem que não havia evidências até 

aquele momento que assegurassem a eficácia e segurança do fechamento 

percutâneo do forâmen oval patente para a prevenção de acidente vascular 

embólico. Sugerem que os médicos que realizem esse procedimento 

garantam o entendimento do paciente sobre a incerteza da eficácia do 

procedimento e obtenham um consentimento informado por escrito. Além 

disso, é recomendado que todos os desfechos relacionados ao 

procedimento sejam vigiados e revisados. Os procedimentos devem ser 

realizados em unidades que contem com suporte de equipe de cirurgia 

cardíaca para intervir em eventuais complicações. Os autores ainda 

sugerem estudos futuros para coletar dados de seguimento em longo prazo 

e o instituto se responsabiliza a revisar o procedimento.  

 
Quasi-Experimento 

a) Wiendecker et al 12 em 2004 publicaram um estudo para comparar o risco 

de recorrência de eventos cerebrovasculares em 308 pacientes AVC 

criptogênico e FOP. Compararam 158 pacientes submetidos ao tratamento 

clínico com 150 pacientes submetidos ao fechamento percutâneo entre 

1994 e 2000. A escolha do tipo de tratamento foi baseada na preferência 

do médico assistente e do paciente. O tratamento clínico consistia em 

antagonista da vitamina K ou terapia antiplaquetária (cumarínicos com 

dose ajustada para um INR alvo entre 2,0 e 3,0; AAS 233 ± 83 mg/dia e 

clopidogrel 75mg/dia). O fechamento percutâneo foi realizado usando seis 

diferentes tipos de dispositivos. Os grupos diferiam entre si já que os 



Recomendações da Câmara Técnica Nacional de Medicina Baseada em Evidências 
do Sistema Unimed 

pacientes submetidos a fechamento percutâneo apresentavam maior shunt 

direita-esquerda (P<0,001; IC 95% 1.38 - to 3.07) e  maior chance de ter 

sofrido mais de um evento cerebrovascular antes da inclusão no estudo 

(p=0,03; IC 95% 1,04 a 2,71). O fechamento percutâneo foi bem sucedido 

em 148 pacientes (99%). Complicações foram observadas em 9 pacientes 

(6%) incluindo embolização do dispositivo (n=4), embolia gasosa (n=3), 

localização do acesso vascular (n=2).  Após um seguimento médio de 2,3 

anos, não houve diferença estatisticamente significativa no risco de morte, 

recorrência de AVC ou AIT combinados, embora se identifique tendência 

pra redução (8.5% vs. 24.3%; P=0.05; 95% CI 0.23 to 1.01). Os pacientes 

com mais de um evento cerebrovascular e aqueles que tiveram oclusão 

completa do FOP  apresentaram menor risco de apresentar recorrência de 

AVC ou AIT após fechamento percutâneo comparado com aqueles 

tratados clinicamente (7,3% versus 33,2% IC95% 0,08-0,81; P=0,01, e 

6,5% versus 22%; IC95% 0,14-0,99 P=0,01, respectivamente). 

Comentário dos Revisores: O estudo acima apresenta problemas 

metodológicos que limitam a valorização de seus resultados. A ausência de 

randomização dos tratamentos dificulta comparação entre os grupos, que 

diferem entre si em algumas características relevantes. Além disso, o fato de o 

fechamento percutâneo ter sido realizado através de seis diferentes 

dispositivos de oclusão em diferentes momentos do tempo também é uma 

limitação do estudo. 

 
Série de Casos 

(Publicadas posteriormente à avaliação do NICE)  
 
 

a) Em 2007 Slavin et al13 avaliaram retrospectivamente uma série de casos 

com objetivo de avaliar a segurança de fechamento percutâneo do FOP em 

pacientes com AVC criptogênico, AIT ou dessaturação arterial. Dos 252 

pacientes encaminhados com FOP, 131 foram submetidos a fechamento 

percutâneo do FOP com os dispositivos CardioSEAL (n=30) ou Amplatzer 

(n=101) . O seguimento foi realizado com ecocardiografia no primeiro e 

segundo mês e após com aferições clínicas anuais.  O seguimento médio 

foi de 30 meses e não houve recorrência de qualquer evento 

tromboembólico (AIT, AVC ou periférico). Houve redução de enxaqueca em 

85% dos pacientes. Problemas transitórios após a colocação do dispositivo 

incluíram desconforto torácico e palpitações relatados em 23% dos 
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pacientes. Os autores concluem que ensaios clínicos randomizados são 

necessários para definir se o manejo invasivo é preferível ao tratamento 

clínico para a prevenção de AVC recorrente ou como tratamento primário 

especificamente para pacientes com enxaqueca. 

 

b) Harms et al em 200714 publicaram uma coorte de 237 pacientes 

submetidos a fechamento de FOP para a prevenção de AVC recorrente. 

Os desfechos clínicos primários avaliados foram morte, AVC recorrente e 

shunt direito-esquerdo. O estado do fechamento foi aferido por 

ecocardiografia com Doppler no 10, 60, 120, 360 e 480 mês após o 

procedimento. Durante um seguimento médio de 568±364 dias, a taxa 

cumulativa de AVC recorrente foi 3.4% (n=8).  Os pacientes menores de 55 

anos apresentaram menor probabilidade de AVC recorrente (1,4% versus 

6,6%, p=0.03). Ocorreram sete mortes, uma secundária à AVC recorrente, 

seis não-relacionadas e três explorações cirúrgicas (1,3%). A taxa de 

sobrevida livre de eventos foi de 92%. O fechamento completo ou mínimo 

shunt residual (grau 0 a II) foi atingido em 66% dos pacientes. A tipo de 

dispositivo (CardioSEAL ou Amplatzer) não esteve relacionado com o risco 

de eventos adversos ou a presença de shunts maiores. Os autores 

concluem que o fechamento transcateter de FOP foi associado a uma 

baixa taxa de AVC recorrente em seguimento em longo prazo e que 

ensaios clínicos randomizados são necessários para confirmar o sucesso 

do fechamento percutâneo do FOP na prevenção de eventos 

cerebrovasculares recorrentes. 

 

c) Chatterjee T et al em 200515 publicaram uma série de 55 casos 

consecutivos de pacientes com suspeita de embolia paradoxal e FOP, com 

ao menos um episódio de isquemia cerebral e que foram submetidos ao 

fechamento percutâneo do FOP. O procedimento foi bem sucedido em 

100% dos casos. Oclusão completa, aferida por ecocardiografia  

transesofágica com Doppler colorido foi alcançada em 96% dos pacientes 

com um seguimento de 3 a 6 meses após a implantação. Após um 

seguimento médio de 19 meses, não houve recorrência de eventos 

neurológicos ou mortes. Houve um caso de derrame pericárdico que 

necessitou pericardiocentese nas primeiras 24 horas após o procedimento, 

dois casos de fibrilação atrial com resolução espontânea em 24 horas. 
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XI  – Discussão 
 O fechamento endovascular (percutâneo ou transcateter) do FOP para 

prevenção secundária de eventos tromboembólicos é uma alternativa terapêutica 

atraente, uma vez que dispensa incisão torácica, circulação extra-corpórea e 

possibilita menor internação cirúrgica, podendo ser realizada muitas vezes em nível 

ambulatorial. Entretanto, dados sobre sua eficácia e segurança devem ser analisados 

com cautela já que as evidências disponíveis são limitadas. Não há ensaios clínicos 

publicados sobre o assunto e apenas um estudo comparado que apresenta limitações 

metodológicas que restringem a sua validade interna. Além disso, os estudos se 

limitam a seguimento em curto e médio prazo, não existindo estudos que avaliem 

resultados em longo prazo. 

As sociedades American Heart Association, American Stroke Association 

Council on Stroke, Cardiovascular Radiology and Intervention: The American Academy 

of Neurology em diretriz para a prevenção de AVC e AIT16 recomendam o tratamento 

antiplaquetário (Recomendação de Classe IIa, Nível C*) como medida para prevenção 

de recorrência de eventos para pacientes com FOP e AVC ou AIT. A anti-coagulação 

oral é uma medida terapêutica sugerida para pacientes de alto risco que apresentem 

outras indicações para anti-coagulação oral (Recomendação de Classe IIa, Nível C*). 

Esta diretriz considera que os dados disponíveis são insuficientes para recomendar o 

fechamento do FOP diante de um primeiro AVC. O fechamento pode ser considerado 

em pacientes com AVC criptogênico, que se mantém recorrente mesmo com terapia 

clínica (Recomendação de classe IIb, Nível C*). 

A incerteza sobre o benefício clínico do fechamento de FOP por dispositivos 

percutâneos sobre desfechos clínicos será esclarecida em breve com a apresentação 

e publicação de diversos ensaios clínicos randomizados atualmente em fase de 

recrutamento.  No momento, existem três estudos de médio porte randomizados e 

registrados no http://clinicaltrials.gov , entidade que regulamenta estas iniciativas. 

Estes estudos estão resumidos na tabela abaixo. 
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1 Evaluation of the STARFlex® Septal Closure System in Patients With a Stroke or TIA 

Due to the Possible Passage of Clot of Unknown Origin Through a Patent Foramen 

Ovale (PFO) 

 Study Type: Interventional 
Study Design: Treatment, Randomized, Open Label, Active Control, 
Parallel Assignment, Safety/Efficacy Study 
Official Title: A Prospective, Multicenter, Randomized Controlled Trial to 
Evaluate the Safety and Efficacy of the STARFlex® Septal Closure System 
Versus Best Medical Therapy in Patients With a Stroke and/or Transient 
Ischemic Attack Due to Presumed Paradoxical Embolism Through a Patent 
Foramen Ovale  

Primary Outcome Measures:   

• Two (2) year incidence of stroke or TIA.  
• All cause mortality for the first 30 days of follow up/discharge, 

whichever is longer.  
• Neurological mortality from 31 days of F/U or longer  

Total de pacientes:  1600  
Início do estudo: June 2003;  Expectativa para completer estudo: Outubro de 2008 

2 PC-Trial: Patent Foramen Ovale and Cryptogenic Embolism 

 Tipo de estudo: Intervenção 
Desenho do estudo: Prevenção, randomizado, aberto, controles ativos, estudo 
de segurança / eficácia  

Título official : Randomized Clinical Trial Comparing the Efficacy of 
Percutaneous Closure of Patent Foramen Ovale (PFO) With Medical Treatment 
in Patients With Cryptogenic Embolism  

Desfechos Primordiais:   

• Tempo para morte (AVC fatal, cardiovascular, não 
cardiovascular)  

• Evento cérebro-vascular não-fatal 
• Embolia periférica 

Total de pacientes: 500   
Início do estudo : Fevereiro de 2000;  Data prevista para término:  Dezembro de 2007 

3 RESPECT PFO Clinical Trial 

 Study Type: Intervenção 
Study Design: Prevenção, Randomizado,  Aberto, Não-controlado, Estudo de 
segurança/ efetividade  

Título oficial: Randomized Evaluation of Recurrent Stroke Comparing PFO 
Closure to Established Current Standard of Care Treatment 

 
Total pacientes:  500  
Início do estudo:  Agosto 2003 

 



Recomendações da Câmara Técnica Nacional de Medicina Baseada em Evidências 
do Sistema Unimed 

* Evidência de Nível C – Baseada em opinião de especialistas ou séries de casos; 
- Classe II – condições em que há evidência conflitante ou divergência sobe a utilidade de um 
procedimento terapêutico 
- Classe IIa peso da evidência/opinião favorece a utlidade/eficácia 
- Classe IIb – Utilidade/eficácia menos estabelecido pela evidência opinião. 

 

 
 
 
 
XII - Avaliação de custo 
 

Não há estudos de custo-efetividade disponíveis sobre o assunto. A ausência 

de benefício inequívoco sobre desfechos clinicamente relevantes, associado ao custo 

adicional do procedimento sem expectativas de economias diretas ou indiretas, não 

permite uma análise econômica formal de custo-efetividade.  

  

XIII. Recomendação final: 

 
1. Diversas séries de casos sugerem que os dispositivos de oclusão 
percutânea são seguros, têm taxa de complicações aceitáveis e são eficazes  
para o fechamento de FOP. O benefício clínico com o fechamento de FOP para 
a prevenção secundária de novos eventos neurológicos é, entretanto, ainda 
incerto, quando comparado ao tratamento clínico. Desta forma, as evidências 
científicas disponíveis não são adequadas ou consistentes para embasar o 
uso do fechamento percutâneo de forâmen oval patente para a prevenção 
secundária de eventos cerebrovasculares.  
 
Essa recomendação se baseia na ausência de ensaios clínicos randomizados que 

demonstrem benefício adicional ao tratamento clínico (anti-plaquetários ou anti-

coagulação). O único estudo comparado disponível12, com limitações 

metodológicas, não aponta benefício substancial sobre o tratamento convencional.  

 

Os consultores recomendam revisão desta recomendação imediatamente após a 

publicação dos ensaios clínicos randomizados que presentemente estão em fase de 

recrutamento. 
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