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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Equipamento: Sistema CoreValveTM para Reposição Percutânea de Válvula Aórtica 
Fabricante:  Core Valve Inc - EUA 

Distribuidor: CMS Produtos Hospitalares Ltda. São Paulo - SP 

Solicitante da avaliação: Colégio de Auditores – Unimed Central 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro:  80065320080 

Data da solicitação: 04/2009 

Revisores: Dr Fernando Herz Wolff, Dr. Luis Eduardo Rohde, Dra. Carisi Anne Polanckzyk, 

Dra Michelle Lavinsky, Dr Jonathas Stifft, Dra. Mariana V. Furtado,  

Revisor Especialista em Cardiologia Intervencionista: Dr.  

Coordenador da Câmara Técnica : Dr Alexandre Pagnocelli 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

1. Descrição do Produto  
 Sistema para tratamento percutâneo de estenose aórtica composto por armação 
autoexpansível de nitinol recoberta internamente por válvula de pericárdio porcino em 
configuração de três folhetos. Disponível em dois modelos: CRS-P3-640 para anéis aórticos 
de 20-23mm e CRS-P3-943 para anéis aórticos de 24-27mm. 
 
2. Indicação de Uso 

Tratamento de estenoses aórticas severas em pacientes com alto risco cirúrgico ou 
contra-indicação a cirurgia aberta. 
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Estudos em animais e in vitro . 
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] Estudos de intervenção não comparados 
 [x] Coortes (estudos observacionais não comparados) 
 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos 
 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas. 
 [   ] consensos nacionais e internacionais. 
 

Foram localizadas também relatos de um ou dois casos tratados com a 
CoreValve que não serão descritos. 
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Descrição dos estudos: 
 
1. Grube E, Laborde JC, Gerckens U, Felderhoff T, Sauren B, Buellesfeld L, Mueller R, 

Menichelli M, Schmidt T, Zickmann B, Iversen S, Stone GW. Percutaneous implantation of the 

CoreValve self-expanding valve prosthesis in high-risk patients with aortic valve disease: the 

Siegburg first-in-man study. Circulation. 2006 Oct 10;114(15):1616-24. 

 Estudo de intervenção não comparado no qual foram incluídos pacientes com estenose 
aórtica sintomática e com área valvar <1cm², e alto risco cirúrgico. Vinte e cinco pacientes 
com gradiente médio transvalvar de 44,2+/-10,8 mm Hg e múltiplas comorbidades (EuroScore 
médio de 11,0%) foram submetidos a procedimento percutâneo para implante da CoreValve. 
Houve sucesso na realização do procedimento em 84% dos casos, resultando em redução do 
gradiente aórtico para 12,4+/-3,0 mm Hg (P<0.0001). Eventos adversos cardiovasculares ou 
cerebrais maiores ocorreram em 8 pacientes (32%), incluindo morte em 5 casos (20%). Entre 
os 18 pacientes que tiveram alta, não ocorreram novos eventos em até 30 dias após a alta. 
 Observação dos revisores: Estudo não comparado. 
 
 
2. Grube E, Schuler G, Buellesfeld L, Gerckens U, Linke A, Wenaweser P, Sauren B, Mohr 

FW, Walther T, Zickmann B, Iversen S, Felderhoff T, Cartier R, Bonan R. Percutaneous aortic 

valve replacement for severe aortic stenosis in high-risk patients using the second- and 

current third-generation self-expanding CoreValve prosthesis: device success and 30-day 

clinical outcome. J Am Coll Cardiol. 2007 Jul 3;50(1):69-76. 
 Estudo de intervenção não comparado delineado para avaliação de novos modelos da 
CoreValve, com 21 e 18F. Foram incluídos pacientes com estenose aórtica severa (área<1cm²) 
e sintomática, com idade ≥80 anos e EuroScore ≥20% ou idade ≥ 75 anos e Euroscore ≥15% 
ou idade ≥65 anos com outros fatores determinantes de alto risco cirúrgico. Oitenta e seis 
pacientes foram submetidos ao implante, sendo que 50 receberam a válvula de 21F e 36 a de 
18F. A área valvar média no pré-operatório foi de 0,66 ± 0.19 e 0,54 ± 0,15 cm², 
respectivamente. Houve bom funcionamento da prótese em 88% dos casos, resultando em 
redução do gradiente aórtico (média pre 43,7 mm Hg vs. pós 9,0 mm Hg, p < 0,001). Sucesso 
do procedimento ocorreu em 74% dos casos. A mortalidade do procedimento foi de 6% e em 
30 dias de 12%. A incidência total de eventos adversos graves, incluindo morte, AVC e infarto 
foi de 22%. 
 Observação dos revisores: Estudo não comparado. 
 

 

3. Marcheix B, Lamarche Y, Berry C, Asgar A, Laborde JC, Basmadjian A, Ducharme A, 

Denault A, Bonan R, Cartier R. Surgical aspects of endovascular retrograde implantation of 

the aortic CoreValve bioprosthesis in high-risk older patients with severe symptomatic aortic 

stenosis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Nov;134(5):1150-6. 

 Relato da experiência inicial de um centro no Canadá. Dez pacientes com estenose 
aórtica severa e alto risco cirúrgico foram submetidos ao implante percutâneo da Core Valve. 
Houve significativo aumento da área valvar após o procedimento (de 0,57 ± 0.19 para 1,2 ± 
0.35 cm² (P = 0,00001)) e diminuição do gradiente transvalvar de 51 ± 19 para 11 ± 3 mm Hg 
(P < 0,001). A mortalide em 30 dias foi de 20%. Houve melhora do status funcional médio 
pelo critério da New York Heart Association (NYHA) de III para II (p=0,01). 

Observação dos revisores: Estudo não comparado. 

 
4. De Jaegere PP, Piazza N, Galema TW, Otten A, Soliman OI, Van Dalen BM, Geleijnse ML, 

Kappetein AP, Garcia HM, Van Es GA, Serruys PW. Early echocardiographic evaluation 

following percutaneous implantation with the self-expanding CoreValve Revalving System 

aortic valve bioprosthesis. EuroIntervention. 2008 Nov;4(3):351-7. 
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 Série de casos enfatizando a avaliação ecocardiográfica posterior ao implante 
percutâneo da Corevalve. Trinta e três pacientes consecutivos com estenose aórtica severa 
foram submetidos com sucesso ao implante percutânea da válvula aórtica. A média de idade 
dos pacientes foi 81 anos e o Euroscore 20+/-12. O gradiente pré-valvar foi significativamente 
menor após o procedimento e após a alta em relação ao pré-operatório (46 ±16 mmHg pre-
tratamento vs. 12 ± 7 mm Hg pós-tratamento vs. 9 ± 5 mmHg pos-alta, p<0,001). Foi 
observada também melhora da área valvar (0,75 ± 0,23 cm² pré-tratamento vs. 1,97 ± 0,85 cm² 
pós-tratamento vs. 1,72 ± 0,45 cm² pós-alta, p<0,001). Não houve alteração significativa na 
fração de ejeção pós-procedimento, e a função diastólica permaneceu inalterada em dois terços 
dos casos. 
  
 Observação dos revisores: Estudo não comparado. 
 

 
5. Bleiziffer S, Ruge H, Mazzitelli D, Schreiber C, Hutter A, Laborde JC, Bauernschmitt R, 

Lange R. Results of percutaneous and transapical transcatheter aortic valve implantation 

performed by a surgical team. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 Apr;35(4):615-20. 
Relato de uma série de 137 pacientes com estenose aórtico tratados, 114 com a 

CoreValve e 23 com prótese Edwards Sapien. A mortalidade em 30 dias foi de 12,4%. Em 
seguimento realizado após, em média 97 ± 82 dias, a sobrevida foi de 78,8%. O status 
funcional da NYHA melhorou de 3,1 ± 0,3 para 1,9 ± 0,5 no pós-operatório (p<0,001) e o 
estado de saúde autoaferido melhorou de 55 ±17% para 68 ±16%, (p<0,001) no seguimento de 
um mês. Avaliação ecocardiográfica mostrou, na alta, gradient transvalvar de 11,9 ± 4,4 mm 
Hg e área efetiva de 1,6 ± 0,4 cm², e, após seis meses, gradiente de 11 ± 4,2 mm Hg e área de 
1,6 ± 0,3 cm².  
 Observação dos revisores: Estudo não comparado. 

 
 

6. Tamburino C, Capodanno D, Mul E M, Scarabelli M, Cammalleri V, Barbanti M, Calafiore 

A, Ussia G.Procedural success and 30-day clinical outcomes after percutaneous aortic valve 

replacement using current third-generation self-expanding CoreValve prosthesis. J Invasive 

Cardiol. 2009 Mar;21(3):93-8. 

 Neste estudo é relata a experiência de um serviço na Itália com o implante da 
CoreValve 18F. Sessenta e nove pacientes com estenose aórtica severa e alto risco cirúrgico 
foram avaliados por cirurgião e cardiologista, sendo 29 considerados elegíveis para o 
procedimento, com média de idade de 82 ± 5 anos. A área valvular variou do pré para o pós-
operatório de 0,61 ± 0,18 cm² para 1,49 ± 0.39 cm² (p < 0,001) e o gradiente transvalvar de 
58,1 ± 17,6 mm Hg para 9,2 ± 4,0 (p < 0,001). Foi alcançado sucesso no procedimento em 
93% dos casos. A mortalidade em 30 dias foi de 7%. O status funcional pela NYHA melhorou 
de 2,72 ± 0,59 para 1,31 ± 0,47 (p < 0,001) do pré para o pós-operatório. Novos eventos 
maiores não foram observados em até 4,9 meses de seguimento médio. 
 Observação dos revisores: Estudo não comparado. O status funcional relatado neste 
estudo foi algo melhor do que nos estudos anteriores, talvez, por isso, justificando a menor 
mortalidade. 
 

 
7. Jilaihawi H, Jeilan M, Spyt T, Chin D, Logtens E, Kovac J.Early regression of left 

ventricular wall thickness following percutaneous aortic valve replacement with the 

CoreValve bioprosthesis. J Invasive Cardiol. 2009 Apr;21(4):151-5. 

 Estudo delineado para avaliar a regressão de hipertrofia ventricular esquerda um mês 
após o implante da CoreValve. Quinze pacientes foram estudados. Foi observada diminuição 
do gradiente transvalvular de pico (76,6 ± 28,1 mm Hg para 16,3 ± 7,5 mmHg; p < 0,001) e 
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média (45,3 ± 18,4 mm Hg para 8,2 ± 3,7 mmHg; p = 0,001) e aumento na área valvar (0,73 ± 
0,19 cm² para 1,5 ± 0,3 cm²). A espessura da parede do septo regrediu em 13%, de 1,54 ± 0,3 
cm na linha de base para 1,35 ± 0,27 cm após um mês (p = 0,002). 

 

8. Buellesfeld L. Europ-PCR Barcelona 2009. Resultados preliminares apresentados 
em Congresso Internacional de eficácia e segurança da CoreValve demonstram 
mortalidade intra-hospitalar de 15%, mortalidade em 30 dias de 15%, mortalidade em 
1 ano de 30% e taxa de eventos maiores em 1 anos de 36%. 

 

 

 

 

 
SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Melhora da área orificial na válvula aórtica, do gradiente transvalvar aórtico e 
da espessura da parede do ventrículo esquerdo em seguimentos de 1 a 3 meses. 

- Única alternativa à cirurgia para casos graves nos quais há contra-indicação ao 
procedimento cirúrgico convencional (cirurgia aberta). 

-  

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- A ausência de estudos comparados. 

- Mortalidade variando de 7 a 20% nos seguimentos de até 30 dias. 

- Ausência de estudos com seguimento maior de 3 meses, impossibilitando o 
conhecimento da durabilidade do enxerto em médio e longo prazo. 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos de  custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 
Foram fornecidos pelo distribuidor os seguintes valores: 
- Prótese Core Valve: R$ 70.000,00 
- Sistema de entrega: R$ 7.500,00 
- Sistema de carregamento: R$ 3.500,00  
Custo total mínimo dos materiais por paciente: R$ 81.000,00 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[    ] Parecer favorável  
[    ] Parecer não favorável 
[ X ] Parecer inconclusivo – pendência de resultados do Ensaio Clinico PARTNER e/ou 
publicação de dados de Registros Internacionais de grande porte com seguimento prolongado.  
 
   As biopróteses endovasculares para substituição aórtica são tecnologias emergentes com 
grande potencial de aplicabilidade clínica. Os estudos até o momento demonstram melhora em 
parâmetros ecocardiográficos e clínicos quando avaliados em relação ao período pré-
operatório, porém o tempo de acompanhamento é pequeno e não existem estudos comparados. 
Dois cenários clínicos no tratamento da estenose aórtica grave têm emergido como de 
potencial aplicação para esta nova tecnologia: (1) pacientes onde o risco cirúrgico é proibitivo, 
ou (2) pacientes de alto risco cirúrgico, porém onde a cirurgia cardíaca convencional ainda 
poderia ser considerada. Estes dois cenários estão sendo avaliados em grande ensaio clínico 
randomizado em fase de arrolamento (início em 04/2007, n previsto de 1040 pacientes), 
utilizando prótese endovascular similar a CoreValveTM (Edwards SAPIEN Transcatheter Heart 
Valve)(www.clinicaltrials.gov #NCT00530894). Dessa forma, o uso de próteses 
endovasculares para tratamento de valvulopatias graves ainda deve ser considerado 
procedimento experimental, considerando-se a incerteza de benefício clínico sobre desfechos 
maiores e sobre a segurança em médio e longo prazo.  
 
Posição do Revisor Especialista 

O Revisor especialista considera que esta poderia ser considerada uma terapia de exceção, 
uma vez que a mortalidade de pacientes com estenose aórtica grave sintomática não-tratados 
com cirurgia em 1 ano pode ultrapassa 40%. Entretanto, aproximadamente 30% dos pacientes 
com estenose aórtica grave não são considerados aptos para serem submetidos ao tratamento 
cirúrgico convencional em virtude de idade excessiva e/ou condições que impõe um risco 
cirúrgico demasiadamente elevado. O revisor ressalta que a experiência acumulada até 
Abril/2009 no mundo era de mais de 3500 procedimentos realizados. A indicação de implante 
transcateter de válvula aórtica poderia ser restrita aos pacientes portadores de estenose aórtica 
grave sintomática com risco cirúrgico elevado e condições anatômicas favoráveis. 
 
 
 Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novas publicações estejam 
disponíveis. 
 
Conclusão do parecer: Maio/2009 
 

 


