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Cronograma de Elaboração da Avaliação 
 

  
Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 

respondidas. 

  
Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 

Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 

Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura 

e criação da versão inicial da avaliação. 

Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 

  
Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos 

resultados e discussão. 

  
Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 

  
Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e 

Cooperados. 

  

Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 

  
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos 

Cooperados. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
Estratégia de busca da literatura e resultados 

Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso das válvulas mecânicas Medtronic 

Hall® e St Jude Medical® na cirurgia de substituição de válvula aórtica e mitral elaboradas 

por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de tecnologias em saúde: 

• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 

• Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA) 

• National Guideline Clearinghouse (NGC) 

• Health Technology Assessment – (HTA – NHS) 

  

1. Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 

2. Busca de ensaios clínicos randomizados (ECRs) que não estejam contemplados nas 

avaliações ou meta-análises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). 

Havendo meta-análises e ensaios clínicos, apenas estes estudos serão contemplados. 

Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor 

evidência disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados. 

3. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e 

dentro das UNIMEDs de cada cidade ou região. 

 

 Serão considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 

Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não serão 

posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 

 

Apresentação da Recomendação: 

 Descreve-se sumariamente a situação clínica, a tecnologia a ser estudada e a questão a 

ser respondida, discutem-se os principais achados dos estudos mais relevantes e com base 

nestes achados seguem-se as recomendações específicas. Quando necessários são anexados 

classificações ou escalas relevantes para utilização mais prática das recomendações. 

 Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a 

recomendação, conforme a tabela abaixo: 

 

 

Graus de Recomendação 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises ou 
revisões sistemáticas 

 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos controlados não-

randomizados 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 

 



 

1. Cirurgia de substituição de válvula aórtica e mitral 
 

1.1 Substituição da Válvula Aórtica em Estenose Aórtica 
 

A área valvular aórtica de indivíduos sem patologia valvular é de 3,0 a 4,0 cm
2
. 

Com o desenvolvimento da estenose aórtica (EA) geralmente não ocorrem sintomas até que 

a área valvular atinja valores menores de 1,0 cm 2 ou o gradiente transvalvular médio 

exceda 40 mm Hg. Os sintomas iniciais de EA são a angina, tonturas, sincope e 

insuficiência cardíaca. A sobrevida média após o início dos sintomas é apenas 2 ou 3 anos 

com risco aumentado de morte súbita 
1
. 

A substituição cirúrgica da válvula aórtica é o único tratamento efetivo para EA 

grave.  A tabela 1 sumariza as indicações para substituição de válvula aórtica na EA 

segundo as diretrizes de 2006 da American College of Cardiology/American Heart 

Association (ACC/AHA) 
2
 e segundo as recomendações da  European Society of Cardiology 

(ESC) de  2007 
3
. 

 

Tabela 1. Indicações apara cirurgia de substituição da válvula aórtica (SVA) em pacientes 

com EA 

 

Classe I – Há evidências ou consenso geral que SVA está indicada em pacientes com 
EA nas seguintes situações 

  EA grave sintomática. 

  EA grave em pacientes que serão submetidos a cirurgia de revascularização 

miocárdica (CRM)  ou cirurgia na aorta ou em outras válvulas cardíacas.  

 EA grave com fração de ejeção de ventrículo esquerdo menor de 50%.  

Classe IIa – O peso das evidências/opinião são favoráveis ao uso da SVA em pacientes 
com EA nas seguintes situações 

  EA moderada em pacientes que serão submetidos a CRM ou cirurgia na aorta ou em 

outras válvulas cardíacas  

Classe IIb - O peso das evidências/opinião são menos estabelecidas sobre a utilidade 
da SVA em pacientes com EA nas seguintes situações  

  EA grave em pacientes assintomáticos que apresentam resposta anormal ao exercício 

com o desenvolvimento de sintomas ou hipotensão.  

  EA grave em pacientes assintomáticos com uma alta probabilidade de progressão 

rápida (determinada por idade, calcificação valvular e doença coronariana).  

  EA grave em paciente assintomático em que a cirurgia pode ser retardada para o 

momento do início dos sintomas. 

  EA leve em pacientes que irão a CRM em que há evidências de progressão acelerada, 



como calcificação valvular moderada a grave.   

  EA extremamente grave (área < 0,6 cm 
2
, gradiente médio > 60 mmHg, velocidade > 

5.0 m/seg) em paciente assintomático em que a mortalidade operatória esperada é  

 < 1%.  

Classe III – Há evidências  e/ou consenso de que a SVA para EA não é útil nas 
seguintes situações 

  Para prevenção de morte súbita cardíaca em pacientes assintomáticos que não 

apresentam características da classe IIa ou IIb. 

 
1.2 Substituição da Válvula Mitral (SVM) em Estenose Mitral (EM) 

A estenose mitral é uma situação incapacitante e eventualmente letal se não tratada 

adequadamente. Geralmente é causada por doença cardíaca reumática e suas manifestações 

clínicas aparecem cerca de 20 a 40 anos após o episódio de febre reumática.  Se não tratada, 

a EM geralmente progride para sintomas como dispnéia e fadiga e complicações 

importantes como edema pulmonar, embolia arterial sistêmica, hipertensão pulmonar e 

morte. O tratamento clínico pode aliviar os sintomas, mas não interfere na obstrução ao 

fluxo sanguíneo. Entre os pacientes com EM grave, diversos estudos demonstram redução 

significativa de mortalidade com tratamento cirúrgico comparado com o tratamento 

clínico
4
. A diretriz de 2006 da ACC/AHA

2
 e de 2007 da ESC

3
 concluíram que as 

indicações para intervenção são EM moderada a grave acompanhada de sintomas. A 

principal indicação de intervenção em pacientes assintomáticos foi EM moderada a severa 

associada à hipertensão pulmonar (pressão artéria pulmonar sistólica > 50 mm Hg em 

repouso ou > 60 mm Hg em exercício). 

 
1.3  Substituição da Válvula Aórtica em Insuficiência Aórtica (IAo) 
 

A regurgitação aórtica acontece devido a um fechamento inadequado dos folhetos 

valvulares.  Pode ser causado por doença nos folhetos ou alargamento da raiz aórtica. Em 

países em desenvolvimento a causa mais comum de IAo é a febre reumática. Clinicamente 

os pacientes podem permanecer assintomáticos por décadas, mesmo quando há dilatação 

ventricular progressiva. Se houver um volume de regurgitação importante o paciente pode 

relatar sintomas relacionados com o aumento da massa ventricular esquerda como dor 

torácica atípica, palpitação por taquicardia, sensação de desconforto do batimento cardíaco, 

dispnéia ao exercício, ortopnéia e edema pulmonar 
5
.  

A diretriz de 2006 da ACC/AHA
2
 recomenda a substituição da válvula aórtica 

(SVA) nas seguintes situações conforme detalhado na Tabela 2. 



 

Tabela 2. Indicações para  SVA na IAo 

Classe I - Há evidências os consenso geral que SVA está indicada em pacientes com 
IAÔ nas seguintes situações  

  Pacientes sintomáticos com IAo crônica grave, independentemente da fração de 

ejeção ventrículo esquerdo (FEVE). 

  Desenvolvimento de sintomas durante um teste de esforço, se a presença de sintomas 

em pacientes com IAo crônica grave for duvidosa.  

  Pacientes assintomáticos com IAo crônica grave e FEVE < 50% ao repouso  

  Pacientes com IAo crônica grave que serão submetidos a CRM ou cirurgia em aorta 

ou outras válvulas cardíacas  

Classe IIa – O peso das evidências/opinião são favoráveis ao uso da SVA em pacientes 
com RA nas seguintes situações 

  Pacientes assintomáticos com IAo crônica grave e uma FEVE normal (>50%) que 

apresentem dilatação grave do ventrículo esquerdo (dimensão no final da diástole > 75 

mm ou no final da sístole > 55 mm). 

Classe IIb - O peso das evidências/opinião são menos estabelecidas sobre a utilidade 
da SVA em pacientes com RA nas seguintes situações 

  Pacientes com IAo moderada que serão submetidos a CRM ou cirurgia na aorta 

ascendente. 

  Pacientes assintomáticos com IAo crônica grave e FEVE >50% em que a dimensão 

diastólica final é > 70 mm ou a sistólica final é > 50 mm, com evidência de dilatação 

ventricular esquerda progressiva, redução a tolerância ao exercício, ou resposta 

hemodinâmica anormal ao exercício.  

Classe III – Há evidências e/ou consenso de que a SVA para RA não é útil nas 
seguintes situações 

  Pacientes assintomáticos com IAo crônica leve, moderada ou severa e FEVE >50% ao 

repouso com grau de dilatação ventricular leve  (dimensão diastólica final < 70mm ou 

sistólica final < 50 mm).  

 



1.4  Substituição da Válvula Mitral em Insuficiência Mitral (IM) 
 

As principais causas de IM são patologias primárias dos folhetos valvulares 

(prolapso de válvula mitral e seqüela de febre reumática) e IM secundária a cardiomiopatia 

ou doença coronariana. O melhor momento para cirurgia é determinado por vários fatores 

tais como a gravidade da IM, a presença de sintomas, o estado funcional do ventrículo 

esquerdo, a factibilidade do reparo valvular, a presença de fibrilação atrial, a presença de 

hipertensão pulmonar em repouso e ao esforço, a preferência e as expectativas do paciente 
6. A diretriz  de 2006 da ACC/AHA3 recomenda a substituição ou reparo da válvula mitral 

em pacientes com IM não isquêmica  nas situações detalhadas na tabela abaixo. 

 

Classe I - Há evidências os consenso geral que cirurgia mitral  está indicada em 
pacientes com IM nas seguintes situações 

  IM sintomática grave e aguda 

  IM grave, crônica e sintomática (NYHA classe II-IV) na ausência de disfunção severa 

de ventrículo esquerda (FEVE < 30% ou dimensão sistólica final > 55 mm). 

  IM grave, crônica assintomática, com FEVE entre 30% a 60% e/ou dimensão sistólica 

final > 40 mm. 

  Nos pacientes com IM grave e crônica que necessitam de cirurgia, o reparo mitral é 

preferido à substituição da válvula mitral na maioria dos pacientes. Estes devem ser 

referenciados a centros cirúrgicos com experiência em reparo mitral. 

Classe IIa – O peso das evidências/opinião são favoráveis a cirurgia da válvula mitral  
em pacientes com RM nas seguintes situações 

  Reparo da válvula mitral em centros cirúrgicos experientes em pacientes com IM 

grave, crônica assintomática com função de ventrículo esquerdo preservado se a chance 

estimada de sucesso sem IM residual for maior de 90%. 

  Pacientes assintomáticos com IM grave crônica e função ventricular esquerda 

preservada que apresentem início recente de fibrilação atrial ou hipertensão pulmonar. 

  Para pacientes IM crônica grave por anormalidade primária da válvula mitral, classe 

NYHA III-IV e disfunção severa de ventrículo esquerdo (FEVE <30% ou dimensão 

sistólica final > 55 mm), apenas se o reparo da válvula mitral for muito provável. 

Classe IIb – o peso da evidência / opinião é menos estabelecido para a utilidade da 
cirurgia de válvula mitral em pacientes com RM nas seguintes situações 

  Reparo da válvula mitral pode ser considerado para IM grave devido à disfunção 

grave de VE (FEVE <30%) em pacientes com sintomas persistentes, em classe NYHA 

III-IV, mesmo com tratamento otimizado para insuficiência cardíaca, incluindo terapia 

de ressicronização ventricular. 

Classe III – Há evidência e/ou consenso geral de que cirurgia da válvula mitral não é 
útil para pacientes com RM nas seguintes situações 



  Cirurgia de válvula mitral isolada para IM leve a moderada. 

  Pacientes assintomáticos com função ventricular esquerda preservada, se houver 

dúvida significativa quanto a factibilidade do reparo. 



 
2. Descrição da Tecnologia: 
 

2.1  Válvula Medtronic Hall® 
 
  A válvula mecânica Medtronic Hall® apresenta um disco central que se inclina de 

acordo com a passagem do fluxo sanguíneo. O disco é desenhado de forma achatada para 

maximizar as características do fluxo, acarretando menor alteração possível no fluxo 

sanguíneo natural. O eixo de translação no disco é desenhado para melhorar o fluxo ao 

redor do disco, a resistência a trombos e a hemodinâmica. As válvulas aórticas e mitrais são 

construídas de formas distintas para maximizar o desempenho. Na posição aórtica, o disco 

se abre até 75
o
 para maximizar o fluxo, enquanto a válvula mitral abre a 70

0
 para minimizar 

a regurgitação. A válvula é desenhada para rotação em seu anel permitindo o cirurgião 

alinhar as bordas do disco paralelamente ao fluxo sanguíneo evitando a interferência com 

anatomia vizinha. O fluxo sanguíneo paralelo permite maior eficiência hemodinâmica e 

reduz a quantidade de turbulência e estase
7
.   

 

 

 

Figura 1 . Desenho esquemático da válvula mecânica Medtronic Hall com seu disco central 

móvel em posição horizontal (acima) e inclinada (abaixo), permitindo a passagem do fluxo 

sanguíneo. 

 
 
2.2  Válvula St Jude Medical® 

A  válvula mecânica St Jude Medical  é uma prótese de duplo folheto que mantém o 

seu desenho original há 25 anos, desde seu primeiro uso. Desenhada e manufaturada com 

carbono pirolítico, a válvula contém tungstênio para fácil visualização seguida da 

implantação
8
.  



 

Figura 2 . Ilustração da prótese mecânica de duplo folheto St Jude Medical®. 

3. Objetivo da Recomendação 
Revisar as evidências que comparam o desempenho clínico de duas próteses 

valvulares mecânicas (St Jude Medical® e Medtronic Hall®) usadas na substituição  de 

válvulas mitral e aórtica. 

4. Resultados da Busca da Literatura 

4.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 

- NICE: não localizadas avaliações específicas; 

 

- CADTH, HTA: não localizadas avaliações específicas; 

 

- Diretrizes internacionais: não localizadas; 

 

- Diretrizes nacionais: não localizadas; 

 

4.2 Meta-análises e Revisões Sistemáticas: não localizados; 
 

4.3 Ensaios Clínicos Randomizados (ECRs): 2 incluídos9,10; 

 

4.4 Estudos não randomizados: 3 incluídos 11-13 

.5. Síntese dos Estudos 
5.1 Ensaio Clínico Randomizado (ECR)  

 

o Fiore et al em 1998 9 publicaram um ECR envolvendo para avaliar se há 

superioridade clínica e hemodinâmica da prótese valvular mitral St Jude® 

ou Medtronic Hall® em pacientes com indicação de valvuloplastia mitral. 

Entre setembro de 1986 e dezembro de 1997, 156 pacientes que seriam 

submetidos à substituição de válvula mitral foram randomizados para 

perceber prótese de válvula mitral St Jude (SJM; n=80) ou Medtronic Hall 

(MH; n=80). Os parâmetros clínicos pré-operatórios eram semelhantes na 

linha de base entre os dois grupos. A mortalidade cirúrgica (11,2% para SJM 

versus 13,1% para MH) e mortalidade tardia (27% para SJM versus 22% 



para MH) não foram significativamente diferentes entre os grupos. O 

seguimento foi completo em todos os sobreviventes com uma média de 60 

meses. A análise de 10 anos de mortalidade e de sobrevida livre de eventos 

relacionados com doença valvular não foi significativamente diferente entre 

os dois grupos. Não houve diferença entre o estado funcional e parâmetros 

hemodinâmicos ecocardiográficos obtidos no mesmo momento de 

seguimento entre os dois grupos. Os pacientes que usaram a prótese SJM 

apresentaram menos re-operações. Os autores concluíram que não parece 

haver diferença entre as duas próteses no que diz respeito a desempenho 

clínico tardio ou resultados hemodinâmicos e que, portanto, não há 

embasamento para a seleção preferencial por qualquer uma das próteses. 

 

o Kleine et al em 2000
10

 publicaram um ECR que comparou as válvulas St 

Jude Medical e Medtronic Hall. Foram estudados 24 pacientes com estenose 

aórtica. As medidas de turbulência foram realizadas no trans-operatório com 

um transdutor de ultra-som perivascular. Os valores de Reynold normal 

stress (RNS) foram calculados como marcadores para turbulência. O 

gradiente de pressão trasvalvular, a espessura do septo interventricular e 

parede posterior foram medidos por ecografia transesofágica no trans-

operatório e após 6 meses. Os valores trans-operatórios de RNS (MH 7,5 ± 

2,2 N/m
2
 versus SJM 9,8 ± 2,3 N/m

2
) e de gradientes de pressão (MH 10.0 ± 

2.6   versus SJM 20.0 ± 3.4 mm Hg) foram significativamente menores nas 

válvulas Medtronic Hall. Após seis meses de seguimento, os gradientes de 

pressão foram reduzidos pela metade em ambos os grupos com a diferença 

entre os grupos mantida (MH 5.3 ±- 1.7 mm Hg; SJM 10.4 ± 2.3 mm Hg). A 

regressão da massa ventricular foi acelerada para pacientes com válvula 

Medtronic Hall. Os autores concluem que a válvula Medtronic Hall 

demonstrou melhor desempenho hemodinâmico do que a válvula St Jude 

Medical.  

Comentário: Os autores não estudaram desfechos clínicos, apenas parâmetros 

ecográficos. O número pequeno de pacientes estudados limita a validade dos 

achados deste estudo. 

 

Estudos não-randomizados 
 

o Masters et al em 1995
11

 conduziram um estudo comparando o desempenho 

clínico das válvulas St Jude Medical e Medtronic Hall em substituição 

valvular aórtica ou mitral isolada. De 1984 a 1993, 349 válvulas St Jude 

Medical (237 aórticas e 112 mitrais) e 465 Medtronic Hall (272 aórticas e 

193 mitrais) foram implantadas em 814 pacientes. A escolha do tipo de 

válvula (St Jude versus Medtronic) empregada foi decisão do cirurgião. O 

seguimento dos sobreviventes foi feito anualmente. Houve 12% de perdas de 

seguimento. Os pacientes apresentavam características pré-operatórias 

semelhantes. A taxa de mortalidade hospitalar não diferiu significativamente 

entre pacientes que receberam válvula aórtica St Jude (3,4%) e aqueles que 

receberam a válvula Medtronic Hall (5,8%). Nos casos de valvuloplastia 

mitral, a mortalidade hospitalar foi de 8,9% entre os que receberam válvula 



St Jude e 11,9% entre os que receberam válvula Medtronic Hall (P=0,54).  A 

probabilidade de sobrevida após cinco anos na substituição de válvula 

aórtica foi de 86% com a válvula St Jude versus 70% com a Medtronic Hall 

(P=0,001); enquanto que na substituição mitral foi de 75% com a válvula St 

Jude Medical e 70% com a prótese Medtronic Hall (P=0,54). Não houve 

diferença significativa na probabilidade de sangramento, tromboembolismo 

e reoperação em 5 anos. Os autores concluem que as válvulas mecânicas St 

Jude Medical e Medtronic Hall oferecem desempenho clínico semelhante na 

substituição valvular isolada.  

Comentário: A ausência de randomização no estudo acima é uma limitação 

metodológica que introduz no estudo potencial viés de seleção. 

 

o Em 2002 Antilla et al
12

 avaliaram uma série de 90 pacientes 

consecutivamente submetidos a substituição da válvula aórtica com válvula 

St Jude Medical (SJ n=48) e Medtronic Hall (MH n=43) na Finlândia. Os 

autores compararam retrospectivamente os desfechos clínicos após 20 anos 

de seguimento. Não houve diferença significativa entre os grupos no que diz 

respeito à sobrevida geral (50% SJ versus 49% MH), sobrevida 

cardiovascular (66% SJ versus 63% MH) e sobrevida relacionada à 

valvulopatia (95% SJ versus 91% MH). Oitenta e três por cento dos 

pacientes com válvula St Jude estiveram livre de complicações valvulares 

comparado com 45% dos pacientes com válvula Medtronic Hall (P=0,005).  

Noventa e seis por cento dos pacientes com válvula St Jude estiveram livre 

de sangramentos maiores comparado com 82% dos pacientes com válvula 

Medtronic Hall (P=0,04). Não foi diferente o percentual de pacientes livre 

de trombose de válvula (SJ 97% versus MH 89%), de reoperação (SJ 93% 

versus MH 88%) ou de endocardite (SJ 93% versus MH 82%).  A taxa de 

complicações maiores relacionadas à prótese de válvula aórtica foi de 

3,47%/ano no grupo da válvula Medtronic Hall e 1,53%/ano no grupo da 

válvula St Jude Medical (P=0,003). A análise multivariada demonstrou que 

o tipo de prótese foi um fator independentemente associado com estar livre 

de complicações relacionadas à válvula (OR 2,8; IC 95% 1,2 – 6,5; P=0,01). 

Os autores concluem que a válvula mecânica St Jude parece estar associada 

com uma menor taxa de morbidade em longo prazo do que a Medtronic 

Hall.  

Comentário: Por se tratar de um estudo retrospectivo com pequeno número de 

pacientes, os autores sugerem que estes resultados não devem ser instrumentos 

para a escolha da prótese.   

 

o Masters et al em 200113
 revisaram a experiência do grupo no Canadá 

comparando três tipos de válvulas mecânicas: St. Jude Medical (SJM), 

Medtronic Hall (MH) or CarboMedics (CM). Foram realizadas substituição 

de válvula aórtica (SVA) isolada em 953 pacientes (SJM=394, MH=314, 

CM=245) e substituição de válvula mitral (SVM) isolada em 591 pacientes 

(SJM = 193, MH = 264, CM = 134). Os sobreviventes foram avaliados 

anualmente. No pré-operatório, tanto para pacientes submetidos à SVA 

quanto à SVM, havia desbalanço de características clínicas de risco, como 



classe funcional, cirurgia prévia e outras cirurgias concomitantes. A 

mortalidade após SVA com as válvulas SJM, MH e CM foi de 3,8%, 4,7% e 

5,4% respectivamente (P=0,65). A mortalidade hospitalar após SVM com 

válvulas SJM, MH e CM foi de 8,3%, 10,2% e 6% respectivamente 

(P=0,35). Para os pacientes submetidos à SVA, sobrevida livre de 

tromboembolismo em 5 anos ocorreu em 86 ± 2% com a prótese SJM, 80 ± 

3% com a  MH e  86 ± 3% com CM (P = 0,04). Para pacientes submetidos à 

SVM a sobrevida livre de eventos tromboembólicos foi de 84 ± 4% para a 

prótese SJM, 77 ±3% para MH e 87± 5% para CM (P= 0.27). Sangramento 

ocorreu de maneira similar entre os grupos (P=0,70).  No seguimento, entre 

pacientes submetidos à SVA a evolução para classe III/IV NYHA ocorreu 

em 5% para SJM, 6% para MH e 3% para CM (P=0,50). Para aqueles 

submetidos à SVM piora funcional ocorreu em 7% para SJM, 10% para MH 

e 4% para CM (P = 0.22). Os autores concluem que as válvulas mecânicas 

SJM, MH e CM oferecem resultados clínicos semelhantes quando usadas em 

SVM ou SVA isoladas.  
 
Comentário: O estudo acima é observacional e retrospectivo estando sujeito a 

potenciais vieses de seleção e aferição.  

 

o Fiore AC et al em 1995
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 publicaram um estudo retrospectivo avaliando 

122 pacientes submetidos à cirurgia de substituição de válvula aórtica e 

mitral simultânea entre maio de 1984 e junho de 1994. Os dois grupos 

não eram diferentes em termos de características clínicas pré-operatórios, 

parâmetros hemodinâmicos e classe funcional da NYHA. A mortalidade 

intra-hospitalar e tardia não foi significativamente diferente entre os 

grupos. Houve 7% de perdas, distribuídas de forma semelhante entre os 

grupos. A sobrevida, a taxa de complicações relacionada à válvula e a 

classe funcional NYHA foram semelhantes entre os grupos. Esses dados 

indicam que as próteses Medtronic Hall® e St Jude Medical® não 

apresentaram desempenho clínico e complicações diferentes para 

substituição simultânea de válvula mitral e aórtica. 
 
 
 
• 6 Benefícios esperados 
 

� Desfechos Primordiais: 

o A válvula mecânica utilizada (St Jude Medical® ou Medtronic Hall®) não 

esteve relacionada com redução de mortalidade precoce e tardia na maioria 

dos estudos.  

o Um estudo11 não randomizado sugere maior sobrevida em 5 anos entre os 

pacientes que usaram a válvula St Jude Medical®, quando utilizada para 

substituição aórtica. 

� Desfechos Secundários:  



o Um estudo pequeno (n=24) sugere benefício em parâmetros hemodinâmicos 

favoráveis à válvula Medtronic Hall® 

o Evidências de igualdade no desempenho clínico da válvula mecânica St Jude 

Medical e Medtronic Hall em termos de complicações, sangramento, 

tromboembolismo, reoperação e parâmetros hemodinâmicos na maioria dos 

estudos.  

 

 

7. Interpretação e Recomendações 

 

 
      Não há evidências que uso da válvula mecânica Medtronic Hall® 
implique em benefícios sobre desfechos clínicos relevantes quando 
comparada à válvula mecânica St Jude Medical®, tradicionalmente usada 
em nosso meio (tanto em posição aórtica como em posição mitral). 
 
Comentário do revisor: A válvula Medtronic Hall® está fora do mercado 

nacional, tendo o seu registro na Anvisa expirado em dezembro de 2000. Além 

disso, apresenta a concepção antiga de disco único, sendo as válvulas de duplo 

disco preferidas pela maioria das equipes de cirurgia cardíaca, pela sua melhor 

performance hemodinâmica. 
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