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I – Elaboração Final:  5/2/2007 

 

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, Dr. Paulo Caramori 

 

- 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 Defeitos do Septo Cardíaco 

 

IV – Especialidades Envolvidas: Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, 

Hemodinâmica 

 

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

benefício do uso do fechamento percutâneo de defeitos do septo cardíaco 

(atrial e ventricular)  comparado ao tratamento cirúrgico tradicional.  

 

VI – Enfoque: Terapêutico 

 

VII - Introdução:  Defeito do septo atrial (DSA) é a persistência de uma falha 

na parede entre as duas câmaras superiores do coração, o átrio direito e o 

direito. Antes do nascimento o coração fetal apresenta uma comunicação 

estrutural entre os dois átrios conhecida como forâmen oval. Essa 

comunicação deve fechar espontaneamente após o nascimento.  Quando esse 

fechamento não acontece ocorre o DSA que pode ocorrer por vários motivos. O 

tipo mais comum é o DSA ostium secundum, quando o septo entre os átrios 

falha em formar-se adequadamente durante o desenvolvimento fetal, 

resultando em uma comunicação permanente entre os átrios.  Um DSA, 

portanto, permite a passagem de fluxo do átrio esquerdo para o direito 
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aumentando o fluxo sanguíneo para os pulmões o que é conhecido como 

shunt1.   

Os DSAs geralmente são assintomáticos na infância, mas com o 

crescimento  podem ter um risco aumentado de eventos cerebrovasculares. 

Apesar de nem todos os DSAs necessitarem de tratamento é aceito que 

pacientes com defeitos maiores, sintomas associados ou sobrecarda de 

câmaras cardíacas direitas devem ser fechados eletivamente1.  

O forâmen oval patente (FOP) é uma entidade de comunicação inter-

atrial distinta. O FOP está presente em um de cada quatro indivíduos, em que o 

forâmen oval não sela adequadamente após o nascimento e permanece 

patente. Esta recomendação não contemplata o fechamento percutâneo do 

forâmen oval patente. 

Defeito do septo ventricular (DSV) consiste em uma ou mais falhas na 

parede (septo) que separa as duas câmaras cardíacas inferiores. O DSV é o 

defeito cardíaco congênito mais comum. Sua causa é desconhecida e pode 

ocorrer em associação com outras patologias cardíacas congênitas. O tipo 

mais comum é o DSV membranoso, localizado no septo membranoso próximo 

às válvulas tricúspide e aórtica. DSVs musculares são menos comuns e podem 

estar localizados em qualquer ponto do septo ventricular muscular. Também há 

passagem de sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito (shunt) 

aumentando o fluxo sangüíneo para os pulmões. Isso pode levar a insuficiência 

cardíaca, doenças pulmonares vasculares (principalmente se defeitos grandes) 

e aumento do risco de endocardite infecciosa (principalmente em defeitos 

pequenos). A maioria dos DSVs pequenos e assintomáticos fecha 

espontaneamente após o nascimento. Crianças com sintomas de insuficiência 

cardíaca podem ser tratados conservadoramente com medicamentos; se o 

defeito for grande o fechamento cirúrgico geralmente é recomendado14.  

A opção terapêutica convencional para a correção dos defeitos do septo 

cardíaco é a cirurgia que é realizada através de uma incisão torácica e 

anastomose cardiopulmonar. O defeito é então fechado usando um patch1 ou 

sutura direta. Os pacientes necessitam de manejo pós-operatório intensivo e 

hospitalização por alguns dias e são submetidos a uma incisão torácica, com 

conseqüente cicatriz. 
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O fechamento endovascular dos defeitos cardíacos é uma opção 

terapêutica alternativa que envolve uma pequena incisão inguinal para 

introdução dos dispositivos através da veia femoral. Guias ecocardiográficos e 

fluoroscópicos são usados para determinar o tamanho, posição e o número dos 

defeitos, sua relação com estruturas adjacentes e posicionar o dispositivo 

oclusor. Um balão pode ser usado para estimar o diâmetro do defeito. O 

dispositivo oclusor é avançado através do sistema em um cabo semi-rígido e 

expandido no defeito para fechá-lo. O paciente pode ir para casa no dia 

seguinte ao procedimento. Pequenos shunts residuais podem permanecer 

imediatamente após o procedimento e resolvem com o crescimento de tecido 

endotelial sobre e ao redor do dispositivo. As vantagens apontadas são 

ausência de toracotomia, menor período de hospitalização, retorno mais 

precoce ao trabalho e menor número de complicações que a cirurgia 

convencional1.  

A taxa de complicações relativas ao procedimento é baixa. As 

complicações graves como mau posicionamento e cirurgia subseqüente 

ocorrem em uma freqüência de 1-5%, embolização do dispositivo em 0,4%-4%, 

acidente cerebrovascular em 0,1%-0,3%, tamponamento cardíaco em 0,1%, 

perfuração cardíaca em 0,03% e endocardite em 0,03%2.  

Os estudos incluíram os seguintes dispositivos para o fechamento 

endovascular de DSA: Amplatzer® ( AGA Medical Corp., Golden Valley, 

Minnesota), Cardioseal/ Starflex® (NMT Medical, Boston, Massachusetts) , 

Helex® (W.L. Gore and Associates, Flagstaff, Arizona)1 e Das AngelWings ( 

Microvena Corp.,Vadnais, Minnesota). Para o fechamento de DSV o Amplatzer 

perimembranoso é o único dispositivo atualmente disponível para o fechamento 

de DSV perimembranoso. O Amplatzer para fechamento de DSV muscular, 

Rashkind double umbrella (RDU) e o detachable steel coil são as opções 

disponíveis para os outros tipos de defeitos14. 

 
VIII - Metodologia: 
 

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

Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Canadian Agency 
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for Drugs and Technologies in Health (CADTH), Health Technology 

Assessment (HTA - NHS) nas línguas inglês, espanhol e português. 

 

• Palavras-chaves: Atrial septal defect; Defect, atrial septal; Septal 

defect, atrial; Defects, atrial septal; Heart septal defect; Septal defect, 

heart; Percutaneous closure; Endovascular closure; Amplatzer; 

ostium secundum. 
 

• 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 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 indicação de fechamento de 

defeitos do septo interatrial; pacientes com indicação de fechamento 

de defeitos do septo interventricular. 

 

• Resultado da busca bibliográfica:  
Fechamento endovascular defeitos do septo atrial: 

- Avaliações de Tecnologia em Saúde: 

 NICE: 1 avaliação de tecnologia em saúde de 2004; 

 CADTH: 1 avaliação de tecnologia em saúde de 

2003; 

  HTA: não foram localizadas avaliações específicas. 

- Metanálises e Revisões Sistemáticas: Não localizadas 

- Ensaios Clínicos Randomizados: Não localizados  

- Estudos de coorte retrospectivo: 2; 
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- Quasi-Experimentos: 4; 

- Séries de Casos: ver abaixo; 

 

Fechamento endovascular de defeitos do septo ventricular: 

- Avaliações de Tecnologia em Saúde: 

 NICE: 1 avaliação de tecnologia em saúde de 2005; 

 CADTH, HTA: não foram localizadas avaliações 

específicas; 

- Metanálises e Revisões Sistemáticas: Não localizadas 

- Ensaios Clínicos Randomizados: Não localizados  

- 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 200123

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 

2C 

Observação de Resultados Terapêuticos 

(outcomes research) 

Estudo Ecológico 

 

3A 
Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Estudos Caso-Controle 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de estudos diagnósticos de nível > 3B 

B 

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) 
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1. FECHAMENTO ENDOVASCULAR DE DEFEITOS DO SEPTO ATRIAL 
 

IX – Principais estudos encontrados 

Avaliações de Tecnologia em Saúde 

a) Em 2004 o NICE 1 publicou uma avaliação de tecnologia abordando 

o uso do fechamento percutâneo de DSA. Descreveram três estudos 

controlados não randomizados 3,4,5 encontrando altas taxas de 

sucesso no pós-operatório. Em uma grande série de casos6 com 

3460 pacientes 97% dos pacientes apresentaram fechamento 

imediato do defeito septal. As taxas de complicações relatadas são 

baixas incluindo posicionamento inadequado do dispositivo (1 a 5 

%), arritmias (0,4 a 5%), embolização (0,4% a 4%), formação do 

trombo (0,4% a 3%), dissecção da veia ilíaca direita (0,6%), acidente 

vascular cerebral (0,1 a 0,3%), tamponamento cardíaco (0,1%), 

perfuração cardíaca (0,03%). Os autores consideraram que a 

evidência atual de segurança e eficácia parece ser adequada para 

embasar o uso desse procedimento desde que haja consentimento 

do paciente e vigilância de seu uso. O procedimento deve ser 

realizado em unidades com serviço de cirúrgica cardíaca capazes de 

atender eventuais complicações. 

 

b) O CADTH7 em 2003 publicou uma avaliação de tecnologia sobre o 

fechamento percutâneo de DAS tipo ostium secundum. Localizaram 

poucos estudos controlados não randomizados comparando o 

tratamento endovascular com Amplatzer® com a cirurgia tradicional. 

As taxas de sucesso após 3 a 12 meses foram consideradas altas 

apesar de menores do que as obtidas com tratamento cirúrgico 

convencional. Todos os estudos descreveram menor número de 

complicações e internações hospitalares menores quando 

comparados com pacientes submetidos a tratamento cirúrgico 

convencional. As evidências relativas a seguimento em longo prazo 

ainda não estão disponíveis. Os custos do equipamento e do 
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procedimento parecem maiores para o fechamento transcateter do 

que para a cirurgia, mas os custos gerais podem ser reduzidos 

evitando custos de internação em unidade intensiva e menor tempo 

de internação hospitalar. 

 

Estudos de Coorte Retrospectivos 
 

a) Butera em 2006 8 publicaram um estudo de coorte retrospectivo 

comparando os resultados precoces e complicações de pacientes 

submetidos a fechamento percutâneo versus o cirúrgico. Entre 

dezembro de 1988 e junho de 2003, 1268 pacientes consecutivos 

com diagnóstico ecocardiográfico de DSA tipo ostium secundum 

tiveram seus registros revisados (808 do sexo feminino, com idade 

média de 24.8+/-18 anos, variando de 9 meses a 81 anos). Os 533 

pacientes submetidos a fechamento cirúrgico do defeito foram 

considerados como sendo do Grupo A (idade média de 22 +/- 19 

anos, variando de 1 a 72 anos). O Grupo B era composto de 751 

pacientes que tiveram fechamento do defeito por via percutânea 

(idade média 20+/-19,8 anos variando de 9 meses a 81 anos). Foram 

usados os dispositivos Amplatzer® e CardioSEAL/StarFLEX®. A 

presença de shunt residual foi mais freqüente nos pacientes do 

grupo B (8,5% versus 2,8%, P=0,01). Não houve mortes pós-

operatórias. A taxa geral de complicações foi maior no grupo A do 

que no grupo B [44% (IC 95% 39,8%-48,2%) versus 6,9% (IC95% 

5%-8,7%), P<0,0001]. As complicações maiores* foram mais 

freqüentes no grupo A (16% versus 3,6%, P=.002). A análise de 

regressão logística demonstrou que cirurgia foi um fator 

independente fortemente associado com a ocorrência de 

complicações em geral (OR 8,13; IC95% 5,75-12,20) e complicações 

maiores (OR 4,03; IC95% 2,38-7,35). A ocorrência de complicações 

menores** foi independentemente relacionada com cirurgia (OR 7,33; 

IC 95% 4,75-11,03), infância (OR 1,52; IC95% 1,01-2,34) e presença 

de hipertensão sistêmica (OR 1,35; IC 95% 1,01-4,41). O período de 
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hospitalização foi menor no grupo B (3,1 +/- 0,0 versus 8,0 +/- 2,8 

dias, P<.0001).  
 
* Complicações maiores: insuficiência cardíaca, bloqueio AV transitório necessitando de 

marcapasso, sangramento importante necessitando de reintervenção, tamponamento cardíaco, 

arritmias necessitando de cardioversão elétrica imediata, drenagem cirúrgica de derrame 

pleural ou pericárdico ou pneumotórax, formação de trombo, reoperação, anemia severa 

necessitando transfusão, embolizaç!ao ou malposicionamento do aparelho necessitando de 

intervenção cirúrgica,  dano cascular aos casos femorais necessitando de intervenção 

cirúrgica, derrame pericárdico ou tamponamento cardíaco por perfuração do arei esquerdo e 

parede aórtica pelo aparelho.  
**Complicações Menores: arritmias transitórias manejadas com drogas, infecções respiratórias, 

derrame pericárdico ou pneumotórax sem necessidade de drenagem, anemia leve que não 

necessite de transfusão, hematoma inguinal. 

 

Comentário dos Revisores: Trata-se de um estudo retrospectivo e de curto 

seguimento (duas semanas). Muitos pacientes foram tratados cirurgicamente 

numa época em que não havia a opção percutânea. Outros foram tratados 

cirurgicamente por apresentarem defeitos maiores e mais complexos o que 

pode afetar a incidência de complicações.  

Financiamento: O estudo não descreve a fonte de financiamento. 
 

b) Em 2006 Vida et al9 publicaram estudo de coorte retrospectivo 

avaliando a efetividade e o custo do fechamento percutâneo com 

Amplatzer® comparados com o fechamento cirúrgico em DSA 

ostium secundum (DAS II) na Guatemala. Os pacientes com defeitos 

menores de 38 mm de diâmetro com margens maiores de 4 mm 

foram manejados com fechamento percutâneo (n=83), enquanto os 

demais foram fechados com abordagem cirúrgica (n=28).  A média 

de idade dos pacientes submetidos a tratamento percutâneo foi de 

18.3 anos e de 7,14 anos no grupo cirúrgico (p=0,0003).  No grupo 

do fechamento percutâneo 86,7% (n=72) dos dispositivos puderam 

ser posicionados adequadamente. Dez pacientes não receberam o 

Amplatzer® em função do tamanho do DAS ter sido 

inadequadamente estimados no pré-operatório e um paciente 

apresentou embolização do dispositivo para o ventrículo direito que 
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teve que ser cirurgicamente removido. No seguimento imediato e 

após 12 meses a taxa de fechamento completo foi 87,5% (63/72) e 

97,2% (70/71), respectivamente. No grupo cirúrgico, todos os 

pacientes obtiveram sucesso imediato (P=0,06) e aos 12 meses 

(P=0,6). Não houve diferença entre a incidência de complicações 

imediatas (P=0,4) e tardias (P=0,9) entre os dois grupos. O período 

de hospitalização foi maior entre os pacientes submetidos a cirurgia 

(4,57 versus 2,08 dias; P<0,0001). O fechamento cirúrgico ofereceu 

27% menos custo em comparação o fechamento percutâneo 

($3,329.50 +/- $411,30 e $ 4,521.03+/-429,71; P<0,001 

respectivamente). O custo do dispositivo foi o maior responsável por 

essa diferença. 

Comentário dos Revisores: O estudo apresenta limitações 

metodológicas por se tratar de um estudo retrospectivo que selecionou 

pacientes potencialmente mais graves no grupo cirúrgico. É importante 

salientar que os dados referentes à análise de custos não devem ser 

generalizados para nosso meio já que foi realizado em uma população 

específica. 

Financiamento: O estudo não cita fonte de financiamento. 

 

Quasi-Experimentos 
a) Du et al em 20023 publicaram um estudo multicêntrico prospectivo 

não randomizado em 29 centros de cardiologia pediátrica, entre 

março de 1998 e março de 2000, para comparar a segurança, 

eficácia e utilidade clínica do Amplatzer® versus fechamento 

cirúrgico em pacientes com DSA tipo ostium secundum. A 

alocação dos pacientes para cada tratamento foi realizada de 

acordo com a preferência do paciente. Um total de 442 pacientes 

foi submetido a fechamento percutâneo e 154 a tratamento 

cirúrgico. A média de idade para o grupo do fechamento 

percutâneo foi 9,8 anos e 4,1 anos para o grupo cirúrgico 

(p<0,001). O tamanho do defeito foi de 13,3+/-5,4 mm no grupo 

do fechamento percutâneo e 14,2 +/-6,3 no grupo da cirurgia 

(P=0,09). A taxa de sucesso foi de 95,7% no grupo de 
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intervenção percutânea e de 100% no grupo cirúrgico (P=0,006). 

As taxas de eficácia precoce (fechamento do defeito sem 

complicação maior, reintervenção, embolização ou shunt residual 

moderado ou amplo na alta hospitalar), eficácia primária (sucesso 

aos 12 meses) e eficácia secundária (sucesso até o período do 

final do estudo) foram 94,8%, 98,5% e 91,6%, respectivamente no 

grupo do fechamento percutâneo e 96,1%, 100% e 89% para o 

grupo cirúrgico (todos p>0,05). A taxa de complicação foi 7,2% no 

grupo percutâneo versus 24% no grupo cirúrgico (p<0,001). A 

média de duração da hospitalização foi 1,0 +/- 0,3 dias no grupo 

do fechamento percutâneo e 3,4+/- 1,2 dias no grupo cirúrgico 

(p<0,001). A mortalidade foi nula em ambos os grupos. 
Comentários dos Revisores: O estudo acima apresenta potenciais limitações 

metodológicas. A intervenção foi escolhida pelos próprios pacientes gerando 

viés de seleção. Os pacientes submetidos ao fechamento percutâneo 

apresentavam idade mais elevada, múltiplos defeitos do septo atrial e mais 

infecções respiratórias. Outro potencial viés de seleção presente no estudo foi 

à ocorrência de perdas de seguimento de 25% no grupo do fechamento 

percutâneo e de 29% no grupo do fechamento cirúrgico. 

Financiamento: Esse estudo recebeu suporte da AGA Medical Corporation, 

Golden Valley, Minnesota. 

 

b) Berger et al em 19994 publicaram um quasi-experimento que 

incluiu pacientes consecutivos com DAS OS e taxa de fluxo 

pulmonar/sistêmica maior ou igual a 1,5:1 que consultaram entre 

maio de 1997 e junho de 1998. Todos os pacientes que 

apresentavam defeitos passíveis de fechamento percutâneo 

foram submetidos esse tipo de tratamento. Aqueles com DSA 

muito grande para oclusão, múltiplos defeitos ou defeitos muito 

próximo das veias cava, pulmonar, seio coronário ou válvulas 

atrioventriculares ou recusaram-se a receber o tratamento 

percutâneo foram encaminhados para tratamento cirúrgico. 

Sessenta e um pacientes com mediana de idade de 20 anos (0,5 

a 74 anos) foram submetidos à cirurgia e 61 pacientes com 
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mediana de idade de 12 anos (0,8 a 77 anos) foram submetidos a 

fechamento percutâneo com o dispositivo Amplatzer® (P >0,2). A 

mediana de seguimento foi de 7 meses no grupo do fechamento 

percutâneo e de 8 meses no grupo do tratamento cirúrgico. A 

internação hospitalar nos pacientes tratados com cirurgia foi 8 

dias (6 a 19 dias) versus 3 dias (3 a 14 dias) nos pacientes 

tratados com o Amplatzer® (P<0,001). Defeitos do septo atrial e 

os tamanhos dos shunts foram maiores no grupo do tratamento 

cirúrgico (P<0,001). As taxas de fechamento em ambos os grupos 

foi de 98%. Ocorreu um caso de embolização do dispositivo 

Amplatzer® para o ventrículo esquerdo que necessitou de 

intervenção cirúrgica.  No grupo do tratamento cirúrgico houve 

uma infecção de ferida operatória e um caso de perfuração de 

úlcera duodenal. 

.  

 Financiamento: O estudo não cita a fonte de financiamento. 

 

c) Em 2002 Durongpiisitkul et al5 publicaram um quasi-experimento na 

Tailândia comparando os resultados do fechamento percutâneo 

usando o  Amplatzer®  versus o fechamento cirúrgico de DSA, 

durante janeiro de 1999 e julho de 2000. Os critérios de inclusão 

foram apresentar DSA único, DSA <34 mm no grupo do Amplatzer®, 

distância da margem do DSA >5mm do seio coronário, válvulas 

atrioventriculares e veia pulmonar superior no grupo do Amplatzer®. 

Sessenta e quatro pacientes com média de idade de 25 anos (2,3 a 

69 anos) foram submetidos a tratamento cirúrgico (grupo 1). Trinta e 

nove pacientes com média de idade de 11,7 anos (2 a 69 anos; 

P=0,035) foram submetidos a fechamento percutâneo (grupo 2). O 

seguimento no grupo do Amplatzer® foi de 12 meses. No grupo 

cirúrgico o diâmetro médio do DAS foi de 28,4mm versus 23,4 mm 

no grupo do Amplatzer® (P=0,003). Um paciente apresentou 

embolização do Amplatzer® para o ventrículo direito. O sucesso 

ecocardiográfico imediato foi de 97% (28/29) no grupo do 

Amplatzer® e de 100% no grupo cirúrgico (os autores não 
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disponibilizam a significância estatística). A média de internação 

hospitalar foi de 1 dia no grupo do Amplatzer® e de 8 dias no grupo 

cirúrgico (P<0,001). 

Comentário dos Revisores: A escolha do tipo de tratamento foi feita pelo 

cirurgião resultando em grupos de comparação não homogêneos. Os pacientes 

que receberam o Amplatzer® eram mais jovens, tinham peso inferior e defeitos 

de septo atrial menores. 

 

Financiamento: Esse estudo foi financiado pela Fundação Siriraj.  

 

d) Em 2002 Hughes et al10 publicaram um quasi-experimento 

comparando o método cirúrgico e o percutâneo para o fechamento 

de DSA secundum isolado avaliando custos hospitalares e 

desfechos clínicos na Austrália. Os pacientes admitidos entre maio 

de 1999 e maio de 2001 foram incluídos no estudo de forma 

consecutiva. Os pais responderam questionário padronizado na 

admissão, alta e um mês após o procedimento. Dezenove crianças 

com mediana de idade de 3,3 anos (2,0 a 5,4 anos) foram 

submetidas a tratamento cirúrgico e 43 crianças com mediana de 

idade de 6,1 anos ( 3,3 a 10 anos)  ao fechamento percutâneo com o 

Amplatzer® (P=0,008). A escolha entre os tratamentos foi feita pela 

preferência dos cirurgiões e dos pais dos pacientes, sem critérios 

objetivos. A avaliação ecocardiográfica após 3 meses do 

procedimento demonstrou um shunt residual pequeno em 4 

pacientes do grupo do Amplatzer®  e em nenhum no grupo cirúrgico 

(P=0,3). A mediana do tempo de procedimento e hospitalização foi 

maior entre os pacientes cirúrgicos (170 versus 92 min e 88 versus 

29 horas, respectivamente; P<0,01). O tempo de hospitalização foi 

maior entre os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico (88 

versus 29 horas; P<0,01). Não houve diferença na taxa de 

complicações. A mediana de valores para escore de dor pós-

operatória, uso de analgésicos e tempo de recuperação foi maior nos 

pacientes cirúrgicos (p<0,01 para todas as variáveis). Os maiores 

custos com enfermagem e laboratório no grupo cirúrgico 
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contribuíram para uma pequena diferença entre os grupos (Aus$12. 

969 versus Aus$ 11 845; P=0,03). 
 Comentário dos Revisores: Os pacientes designados ao tratamento 

cirúrgico eram mais jovens e menores. O tamanho do defeito em 

milímetros não diferiu entre os grupos.  

Financiamento: O estudo não cita fonte de financiamento. 

 
Série de Casos 
 
a) Mullem et al em 200611 publicaram um estudo multicêntrico 

avaliando a factibilidade, eficácia e segurança do uso do implante 

bioabsorvível septal BioSTAR para o fechamento de comunicações 

atriais. Avaliaram 58 pacientes com idade variando entre 28 a 68 

anos com DAS ou forâmen oval patente clinicamente significativo. A 

implantação foi realizada com sucesso em 57 (98%) dos pacientes. 

Fechamento completo nos primeiros 30 dias e 6 meses foi 

respectivamente de 92% (48/52) e 96% (54/56). Arritmia atrial 

ocorreu em 5 pacientes após a implantação. 

             Financiamento: Esse estudo foi financiando pela NMT Medical 

(Boston). Os 

             autores declaram ausência de conflito de interesse. 

 

b) Kay et al em 2004 12 publicaram uma série de casos relatando a 

experiência em longo prazo de fechamento percutâneo com o 

dispositivo Das AngelWings em casos de DSA e  forâmen oval 

patente (FOP)  em 32 pacientes entre junho de 1995 e março de 

1998. O seguimento médio foi 59 meses (variando de 4 a 7 anos 

pós-procedimento). Não houve embolização do dispositivo. 

Comunicação residual esteve presente em 44% dos pacientes nas 

primeiras 24 horas, 20% no primeiro ano e 18,8% após 2 anos. Um 

paciente apresentou regurgitação mitral leve causada pelo 

dispositivo. Um paciente apresentou evento neurológico. Cinco dos 

10 pacientes morreram por outras comorbidades durante o 
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seguimento, nenhum diretamente relacionado com complicações do 

dispositivo. 

Financiamento: O estudo não cita fonte de financiamento. 

 

c) Omeish et al em 20006 descreveram uma série de casos 

multicêntrica publicada em 2000 envolvendo 3460 indivíduos com 

DSA secundum submetidos a fechamento do DSA com Amplatzer®.  

Os critérios de inclusão para o estudo foram diâmetro do DAS <35 

mm, distância do defeito a seio coronário, válvulas atrioventriculares, 

veia pulmonar direita maior de 5mm.  O seguimento foi imediato em 

3391 pacientes, de 6 meses em 431 pacientes, de 1 ano em 921 

pacientes e de 2 anos em apenas 147 pacientes. A mediana de 

idade dos pacientes incluídos foi de 12 anos (10 dias a 88 anos). O 

sucesso ecocardiográfico imediato foi de 97%, de 98% aos 6 meses, 

99% no primeiro ano e de 100% após 2 anos. As complicações 

descritas foram tamponamento cardíaco (n=2), perfuração cardíaca 

(n=1), acidente vascular cerebral (n=5), endocardite (n=1) , 

hematoma volumoso (n=1), embolização do Amplatzer (0,4%), 

distúrbio de ritmo (1,3%). 

Comentário dos Revisores: Trata-se de uma série de casos não 

controlada com grande número de perdas de seguimento. 

 

d) Masura et al em 2005 13 publicaram uma série de casos relatando os 

resultados em longo prazo do fechamento percutâneo dos DSA 

secundum (DSA II) usando o dispositivo Amplatzer®. Entre setembro 

de 1995 e janeiro de 2000, 151 pacientes foram submetidos ao 

fechamento percutâneo bem sucedido de DSA II na mesma 

instituição. A média de idade no momento da implantação foi de 11,9 

+/- 11,6 anos de idade. Os pacientes foram seguidos de 56 a 108 

meses (mediana de 78 meses).  Não houve mortes, perfurações 

cardíacas, embolização do dispositivo, formação de trombos ou 

tromboembolismo, arritmias significativas, endocardite infecciosa ou 

outras morbidades associadas com o fechamento do DSA II. Após 3 



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

anos de seguimento todos os defeitos foram completamente 

fechados e permaneceram assim até o final do seguimento. 

Financiamento: O estudo não especifica a fonte de financiamento. Os 

autores declaram ter vínculos com a AGA Medical Corporation. 

 

XI  – Discussão 
 O fechamento endovascular (percutâneo ou transcateter) de defeitos do 

septo cardíaco 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 fracas. Não há ensaios 

clínicos sobre o assunto e os estudos disponíveis apresentam vieses 

metodológicos 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. 

Em contraponto, a técnica cirúrgica tradicional também não foi validada 

por estudos de qualidade metodológica. O nível de evidência para ambas as 

técnicas é limitado. A técnica cirúrgica tradicional, por ser mais antiga, 

apresenta maior experiência em termos de eficácia e segurança em longo 

prazo.  

 

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 – Conclusões da Revisão:  

1. Fechamento Endovascular de Defeitos do Septo Atrial 
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• Eficácia do tratamento percutâneo e do tratamento cirúrgico 
convencional: 

o 1 Estudo de Coorte Retrospectivo e 3 Quasi-Experimentos 

indicando ausência de diferença na  taxa de fechamento completo 

entre o tratamento percutâneo e o cirúrgico convencional; 

o 1 Estudo de Coorte Retrospectivo e 1 Quasi-Experimento 

indicando maior taxa de fechamento completo com o tratamento 

cirúrgico convencional; 

• Taxa de complicações relacionadas ao tratamento percutâneo e 
ao tratamento cirúrgico convencional: 

o 1 Estudo de Coorte Retrospectivo e 1 Quasi-Experimento 

indicando maior taxa de complicações entre os que receberam 

tratamento cirúrgico convencional; 

o 1 Estudo de Coorte Retrospectivo e 1 Quasi-Experimento 

indicando ausência de diferença na  taxa de complicações entre o 

tratamento percutâneo e o cirúrgico convencional; 

• Maior período de hospitalização entre os pacientes submetidos 
a tratamento cirúrgico convencional para fechamento de DSA 
quando comparado ao fechamento  percutâneo; 

(2 Estudos de Coorte Retrospectivos e 4 Quasi-Experimentos com 

problemas metodológicos) 
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XIV. Recomendação final: 

O tratamento consagrado dos defeitos do septo interatrial (tipo ostium 
primum, ostium secundum e de veias pulmonares), do ponto de vista 
histórico e de seguimento em longo prazo, é o fechamento cirúrgico 
convencional.  

     Recomendação de Grau C 
 

O fechamento percutâneo de defeitos de septo atrial é uma tecnologia 
alternativa ao tratamento cirúrgico convencional em casos selecionados 
do ponto de vista técnico (para comunicação tipo ostium secundum com 
anatomia favorável). Esta recomendação se baseia em taxas comparáveis 
de sucesso, menor (ou igual) incidência de complicações e menor 
período de internação hospitalar em curto e médio prazo. 
OBS: Esta recomendação não contempla o fechamento percutâneo de 
forâmen oval patente para prevenção secundária de eventos 
cerebrovasculares. 

Recomendação de Grau C 
 
O procedimento deve ser realizado em centro hospitalar de referência que 
conte com serviço de cirurgia cardíaca para o pronto manejo de eventuais 
complicações e intercorrências.  

Recomendação de Grau C 
 
Não há evidências disponíveis sobre segurança e eficácia do fechamento 

percutâneo de defeitos do septo atrial em longo prazo. 

 

2. FECHAMENTO ENDOVASCULAR DE DEFEITOS SEPTAIS 
VENTRICULARES 
 

XV – Principais estudos encontrados: 

Avaliações de Tecnologia em Saúde 
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a) Em 2005 o NICE 14 publicou uma avaliação de tecnologia sobre o 

fechamento endovascular de defeito de septo ventricular 

perimembranoso (DSVPM). Os autores reuniram séries de casos 

sobre o assunto e concluíram que as evidências até o momento 

parecem adequadas para suportar o uso desse procedimento desde 

que haja consentimento do paciente e vigilância de seu uso. 

Ressaltam que a seleção do paciente é importante, especialmente 

em pacientes assintomáticos. Quando em crianças, esse 

procedimento só deve ser realizado em unidades especializadas em 

cardiologia pediátrica com estrutura cirúrgica no local. Publicações 

sobre o assunto com seguimento em longo prazo será útil. 

 

 

Séries de Casos incluídas na avaliação do NICE 
 

a) Arora R et al.15 em série de casos publicada em 2003 relataram a 

experiência com o fechamento transcateter de DSVs congênitos  em 

137 pacientes. A idade dos pacientes variou entre 3 a 33 anos de 

idade e o diâmetro do DSV variou de 3 a 12 mm. Vinte e nove 

pacientes usaram o dispositivo RDU, 107 usaram o Amplatzer®, e 

um o Detachable Steel Coil. O DSV foi perimembranoso em 91 

pacientes e muscular em 46 pacientes. O procedimento obteve 

sucesso em 130 (94,8%) pacientes, sendo 86,2% entre os que 

receberam o RDU e 97,1% entre os que receberam o Amplatzer®. 

Após 24 horas se verificou a presença de shunt residual em 8 (32%) 

dos pacientes que receberam o RDU e em 1 (0,9%) paciente que 

recebem o Amplatzer®. Após o seguimento médio de 35 meses 

todos os dispositivos estavam bem posicionados. Não houve defeito 

de condução tardio, regurgitação aórtica, endocardite infecciosa ou 

hemólise. O fechamento completo ocorreu em 129 (99,2%) 

pacientes. 

Comentários dos Revisores: Os autores não especificam quais os 

critérios que levaram a escolha entre os dispositivos. Não há relatos do 

número de perdas de seguimento.  



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

Financiamento: Fonte de financiamento e conflitos de interesse não 

especificados. 

 

b) Masura et al em 200516 publicaram uma série de casos avaliando o 

uso de Amplatzer® para o fechamento de DSVPM em 186 

pacientes. Os pacientes tinham idade de 3 a 51 anos e defeitos entre 

2,5mm e 12mm. Os pacientes foram divididos em 3 grupos: Grupo 1 

– 106 pacientes com DSVPM único; Grupo 2 - 63 pacientes com 

DSVPM com formação de aneurismas; Grupo 3 -17 pacientes com 

DSV múltiplos e formação de aneurismas. O Amplatzer® foi 

implantado com sucesso em todos os pacientes. A taxa de sucesso 

imediato foi de 90% no grupo 1 , chegando a 100% no primeiro mês 

e mantendo essa taxa até o final do seguimento de 2 anos. O grupo 

2 apresentou taxa de fechamento imediato de 98% que se manteve 

durante o seguimento de 2 anos. O grupo 3 apresentou taxa de 

fechamento imediato de 89% que se manteve durante o primeiro ano 

de seguimento (após não foi descrito). Não houve evidências clínicas 

de hemólise, embolização ou endocardite bacteriana após a 

implantação. Após 3 meses do procedimento, ocorreu hemibloqueio 

esquerdo anterior em 9 pacientes, bloqueio completo de ramo direito 

em 8 pacientes e bloqueio incompleto de ramo direito em 7 

pacientes.  

Comentário dos Revisores: Os autores não deixam claro se o estudo foi 

retrospectivo ou prospectivo. Além disso, não fica claro se foram 

incluídos no estudo apenas pacientes que tiveram implantação do 

Amplatzer® bem sucedida.  

 

Financiamento: Fonte de financiamento e conflitos de interesse não 

especificados. 

 

c) Bass et al 17 em 2003 publicaram uma série de casos prospectiva e 

multicêntrica envolvendo o uso de Amplatzer® em 27 pacientes com 

DSVPM. A idade média dos pacientes foi de 13,8 anos (1,25 a 32 

anos) e o diâmetro médio do DSV foi de 6,9 mm. O dispositivo foi 
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implantado com sucesso em 93% dos casos. A taxa de fechamento 

completo imediato (24 horas) foi de 88% e após 1 semana de 

seguimento foi de 92%. Durante o procedimento houve arritmias 

ventriculares transitórias em 100% dos pacientes e insuficiência 

aórtica em 3,7%. Não houve embolização do dispositivo ou bloqueio 

atrioventricular. Após 1 semana de seguimento ocorreu bloqueio de 

ramo esquerdo transitório em 4% dos pacientes.  

Comentário dos Revisores:  Série de casos pequena e com curto seguimento. 

 

d) Thanopoulos et al18 em 2004 publicaram uma série de casos 

prospectiva avaliando o uso do Amplatzer® para o fechamento de 

DSV musculares e perimembranosos em 35 pacientes (13 com 

DSVPM, e 22 com DSV muscular congênito ou adquirido).  A 

mediana da idade os DSVPM foi 6,2 anos (1,5 a 14 anos) e o 

diâmetro médio do defeito foi 4,9mm. Nos casos de DSV muscular a 

idade variou de 8 meses a 14 anos.  O seguimento dos pacientes 

com DSVPM foi de 3 meses e dos pacientes com DSV musculares a 

mediana foi de 2 anos. A taxa de fechamento completo imediata foi 

84,6% e 91% para os DSVPM e musculares, respectivamente. A 

taxa de fechamento completo no final do seguimento foi 92,3% e 

95,5% para os DSVPM e musculares, respectivamente. Ao final dos 

2 anos de seguimento haviam 10/22 pacientes no grupo de defeitos 

musculares e não foi especificado o número de perdas no grupo do 

DSVPM. Entre os pacientes com DSVPM foi descrito a embolização 

do Amplatzer® em 7,7% (1/13) dos casos imediatamente após a o 

procedimento e deslocamento do dispositivo em 9,1% (2/22) dos 

casos com DSV muscular. 

Comentários dos Revisores: Série de casos pequena e com curto 

seguimento. 

Financiamento: Fonte de financiamento e conflitos de interesse não 

especificados. 

 

e) Kalra et al 19 em 1999 publicaram série de casos prospectiva na 

Índia usando o dispositivo RDU em 30 pacientes com DSV (20 
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DSVPM e 2 musculares). A idade média dos pacientes estudados foi 

de 12,9 anos (5,5 a 33 anos). O diâmetro médio do defeito foi de 4,7 

mm (3 a 8 mm). O seguimento médio dos pacientes foi de 17,1 

meses. A implantação do dispositivo foi bem sucedida em 87% dos 

casos. O insucesso foi justificado por dispositivo pequeno em 1 caso, 

distorção anatômica do septo do aneurisma em 1 paciente e 

cordoalha tendínea da válvula tricúspide aderida ao defeito em 2 

casos.  No final do seguimento a taxa de fechamento completo foi de 

69% (18/26).  Durante o procedimento houve embolização do 

dispositivo em 1 paciente e deslocamento para o ventrículo direito 

em 6 pacientes. Não houve casos de hemólise intravascular, 

endocardite infecciosa, bloqueio de ramo ou insuficiência valvular.  

Financiamento: Fonte de financiamento e conflitos de interesse não 

especificados. 

 

Séries de Casos não incluídas na avaliação do NICE 
 

a) Em 2006 Fu et al 20 publicaram uma série de casos relatando dados 

iniciais de segurança e eficácia para o uso do dispositivo Amplatzer 

oclusor de DSV Membranoso (AGA Medical Corporation) para 

fechamento de DSVPM nos Estados Unidos. Foram incluídos 35 

pacientes submetidos a fechamento transcateter entre outubro de 

2003 e agosto de 2004. A mediana da idade foi de 7,7 anos (1,2 a 

54,4 anos) e a mediana do diâmetro do DSV foi de 7mm (4 a 15 

mm). O posicionamento do dispositivo foi bem sucedido em 32 

pacientes (91%). As taxas de fechamento completo aos 10 minutos, 

24 horas, 1 mês e 6 meses foram 47% (15/32), 63% (20/32), 

78%(25/32) e 96% (27/28), respectivamente. Três pacientes (8,6%) 

apresentaram eventos adversos sérios de bloqueio cardíaco 

completo, sangramento peri-hepático e ruptura de cordoalha 

tendínea da válvula tricúspide. Nas conclusões os autores ressaltam 

a importância de estudos com seguimentos mais longos para aferir a 

segurança e eficácia em longo prazo.  
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Financiamento: O artigo não especifica fonte de financiamento. Alguns 

dos autores apresentam vínculo com a AGA Medical Corporation. 

 

b) Holzer et al 21 em 2004 publicaram uma série de casos prospectiva 

relatando resultados imediatos e médio prazo do registro americano 

sobre o fechamento de DSVs usando o Amplatzer para oclusão de 

DSVs musculares. Avaliaram 83 procedimentos envolvendo 75 

pacientes que foram submetidos a fechamento de forma percutânea 

(n=70) ou cirúrgica (n=6) de  DSVs musculares com repercussão 

hemodinâmica . A mediana da idade dos pacientes estudados, do 

tempo de seguimento e do diâmetro do DSV foram respectivamente 

1,4 anos (0,1 a 54,1 anos), 211 dias (1 a 859 dias) e 7 mm. Em 34 

dos 78 (43,6%) procedimentos, os pacientes tinham múltiplos DSVs. 

Embolização do dispositivo ocorreu em 2 pacientes e perfuração 

cardíaca em 1 paciente. Ocorreram 2 mortes relacionadas com o 

procedimento. A taxa de fechamento completo após 24 horas do 

procedimento foi de 47,2% (34/72), aumentado para 69,6% (32/46) 

aos 6 meses e 92,3% (34/36) aos 12 meses.  

Financiamento: O artigo não especifica fonte de financiamento. Alguns dos 

autores apresentam vínculo com a AGA Medical Corporation. 

 

c) Carminati et al 22 em 2005 publicaram uma série de casos para 

descrever a experiência com o fechamento de DSVs congênitos com 

o Amplatzer®. De janeiro de 2000 a abril de 2005 o procedimento foi 

realizado em 122 pacientes com DSV congênito (30 musculares, 87 

perimembranoso e 5 pós-cirúrgicos). A idade média dos pacientes foi 

15 anos (6 meses a 64 anos). O tamanho médio do DSV foi de 7 mm 

(4 a 16 mm). A implantação foi bem sucedida em 119 pacientes 

(97,5%). Shunt residual foi detectado em 19% após 24% e apenas 

em 4% após 6 meses. Embolização do dispositivo, bloqueio 

transitório de ramo esquerdo e bloqueio atrioventricular de primeiro 

grau ocorreram respectivamente em 3, 2 e 1 pacientes. Não houve 

mortalidade. Os autores concluem que maior experiência e 

seguimento em longo prazo são necessários para aferir a segurança 
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e efetividade desse procedimento como uma alternativa à cirurgia 

convencional. 

Financiamento: O artigo não especifica fonte de financiamento. 

 

 
XVI -  Discussão  

 

As evidências quanto ao fechamento de DSV são ainda mais fracas, 

resumindo-se a algumas séries de casos. Não foram localizados ensaios 

clínicos randomizados ou estudos controlados. Não há evidências sobre 

resultados em longo prazo. As séries de casos descritas anteriormente 

agrupam pacientes com diferentes faixas etárias e muitas vezes apresentam 

falhas na descrição metodológica.   
 

XVII - 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.  

XVIII Conclusões 
 
Fechamento Endovascular de Defeitos do Septo Ventricular (DSV) 
 

• Taxas de sucesso elevadas na implantação do dispositivo oclusor e 

de fechamento completo dos DSVs com o tratamento percutâneo; 

(Séries de Casos – Evidência de Nível C) 

• Complicações relatadas incluíram arritmias ventriculares transitórias, 

bloqueio de ramos esquerdo (0 a 4%), bloqueio completo (0 a 2%), 

regurgitação aórtica (0 a 4%), regurgitação tricúspide (0 a 8%), 

estenose tricúspide (0 a 1%) e embolização do dispositivo (0 a 8%). 

(Séries de Casos – Evidência de Nível C) 
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XVI. Recomendação final 

 
O fechamento percutâneo de defeitos ventriculares é uma tecnologia 
emergente com potencial efeito terapêutico benéfico. No momento, 
entretanto, não há evidências disponíveis consistentes que apontem 
benefício adicional em termos de eficácia e segurança de seu uso em 
comparação ao tratamento cirúrgico convencional.  
 

O fechamento percutâneo de defeitos septais ventriculares pode ser 
considerado em centros cardiológicos de referência para manejo de 
cardiopatias congênitas, para casos excepcionais, onde o risco cirúrgico 
for considerado proibitivo pela equipe cirúrgica. 
 

Essa recomendação baseia-se na ausência de estudos metodologicamente 

consistentes que demonstrem que o tratamento percutâneo apresenta 

beneficio clínico adicional ao tratamento cirúrgico convencional. 
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